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[నవీన్కుమార్ బనలో వోలు, మహాదేవి వాపమిోద 

కూచుని రాస్తూంటుంది, పక్కని పోతన్న గారి 

“భాగవతంి ఉంటుంది, ] 

మహా---(తెరలేవగాన్తే శాయడం అవి, లేచి, ఏగో 

ఆలోచిస్తూన్నట్టు కనిపించి) బార |! నా వనువర్తి వ్యాజ్యం 

కోనం ఈ వట్నంవచ్చి వారం అయింది, నేనూ మా అన్న 

య్యాను |! ఇంకా గట్టి పీడ రే కుద రేదంటాడు మూ 

అన్నయ్య ! మా అన్నయ్య అసలు వ వ్లీడరింటికీకుడా 

వెళ్ళడం లేదనిన్నీ ఎనరో నాటక “తొరి కోసం తిరుగు 

కున్నా డనిస్నీ అంటాడు, మా నాొఖరు కోదండం ! అబెంత 

వరకు నిజమో, చేను గోజూ పురాణంలోకి వెడుతున్నా 

నంశే నమ్మేస్తున్నాడు మా అన్నయ్య! నేను నాపరి 

చయులికి ఉత్తరాలు రాసుగునేటప్పుడు మా అన్నయ్య 

మూసి ఏమిటని నన్ను అడగ్గా రామకోటి రాస్తున్నా 

నన్నాను, మహా దొడ్డపని చే చేస్తున్నా వు-అని మా అన్నయ్య 

నన్ను మెచ్చుగునా దు, నా కావరం అస్తాయిన్త్నం అయింది 

గనక, ఏచేనా నాటక సమాజంలో చేశేన సియ్యాలని నా 
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కుంది. ఆనంగ'కతే ఒకరికి రాశాను, వయినాలకోనం, ఈ 

ఉత్తరం పంచపేదాకా ఎక్క_డోకంకు ఈ భాగవతం” లో 

చేస్తేనే పవిత్రం. అన్నయ్య ధోరణి నాకు తెలిసిందిగాని, 

నా రహాస్యం (గ్రహించడం అన్నయ్య తరంకాదు,. అన్నయ్య 

రాసేచేముటో సంభాషించి ఆరా తియ్యాలి. అన్న య్యా | 

నవీనూ |! 

న(కుడి మధ్యనించి వస్తూ) ఓయ్ ! వచేనా 

పద్యానికి అర్థం కావాలా ? 

మూా-ఒన్ ! నీకు వెలుగు రాదుగా అన్నయ్యా ! 

అందులో ఇది భాగవతం. భాగవతం వెలిని పలకడం కవే 

తనకి చేతగాదన్నాడు. 

ననే. నాకు చేకాకాదు, వాతెాకాను, నికీ 

ఎందుకు పిల్చాను * నువ్వు పురాణంలోకి 'వెళ్లేవేళ అయిందా? 
మ---అబ్బో! ఇంకా చాలా వ్యనధి ఉందిలే !... 

నువ్వు ఏమన్నా రాసుపంటున్నావా ? 

న--అబ్లే, రాతెకేముంది * వనళాతి మానూలు 

శాతే! పనేముటో చెబుదూ ! 

మ---వం లేదూ! ఈదిక్కుమాలి మనవర్తి 
వ్యాజ్యానిక ంటూ చునం ఇంకా ఈ ఊల్లో లి ఎన్నాళ్ళూ 

ఇవవడం + ' 

నాసరిపోయిందేవ్ ! ఇంకా పీమూల ఇల్లలకడ 
మేనా కాలేడాయిరి, ఇంతట్లో కే చిత జంరునుంక్సే, 
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రల ఏకుస్తుంద్ ! మకోవవాననికి తెమి లే ఇ "కెమిలి 
కాల 

a డర 39 
మస్ బావగారు చచ్చి నాడుకుడా సిద్ధం అయాట్ట 

ఈ రారు, విన్నావా (: 

స---ఎవరూ, మి ఆయనే ! అంతయ్య చావే! 

మవమశె ! (అని, వెదిమివిరిచి తల తిపుగుంటూ) 

జావ ! బోడిచావ దొరికా జెల్ల్వా కేం ! ఉన్నట్టూకాదు, 

అయిన కాడికి చచ్చు తెగేసి పోయినట్టుూకాదు, 

ననేలేని సమయం కనిజెట్టి ఈ బసలోకి వచ్చి 

డా * 

మ-ముహం చెల్లద్దూ ఫీనుక్కీ_ ! జేళ్లేళ్ళుకొట్టనూ! 
నావరి నీకెల్లా తెలిసిందీ, ఆయ నొచ్చాడనీ ! 

నున చెవర్నో తిన్నగా ఎరక్క_ ఒకావిడ నిన్న 

నాతో చెప్పింది ఈవార్త సిసీమా లో, +. పల్మించి 

ఇవతెలికి వస్తూనూ ! 

న--అయితే యిప్పుడు అతడితో రాజీలాంటిది 
పడతానంటావా 2 

మావ డిసిన క్లే ఉండి నవీనూ 1! నన్ను అంతలేసి 

కూతలు కూసిన భుటంతో మళ్ళీ చేను కాపరం చేస్తానా 2 

ఏమూలో పడుండి, నా నామస్మరణ చే చేసుగుంజచు నా 

భుటం వెళ్ళివోదూ! వాడిచోలి నా శందుకూ £ అనలు వాడు 

వొక్థి మృగం, పళున్ర--పరమ పరం రు నేనే ఒక నోల 

జో 
రం ఖగ 
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నె నవ్వుడు ఆగోల నాశేలా ! నా రామనామం చేను రాను 

గుంటాను, 

నానిజమే, మహాదేవీ, నిజం. నాకు తోడబుట్టిన 
దానివి గనక నిన్ను మొహం ఎదట పొగడకూడదుగాని, 

సీ దీత భూవిర్మాద ఉందికే ! 

మ-=-అ. పొగిడి పొగిడి నువ్వే పొాగజాలి నన్ను! 

సేశాను ! లోకం గవ్వకిం దేనా కట్టదు నీదీశా నాదీనూను ! 

న---నేను లోకంలో ఓభాగాన్ని కాదుళు వెరి 

దానా! నాకు శెలియదుకు నున న్వు ఎన్ని లతల రామ 

నామం రాసిన ఫుణ్య(స్ర్రీవో | | 

మడానువు రాసేది మాతేం రానునామం కాడా 
యేం? 

న==రాము రామ ! నే రాసీది ఏదో మామూలు 

మా----నీచం అయిందా ? 

న-అబ్బ ! సొప్పచే. 
మాగొప్పరాత అంక గేౌవ్పననుల్నీ గురించీ 

'రాసిందా ? 

న--అన్రను, 

మ=గొప్పపని అం గోప్పతనం గ లవాళ్ల్ళు 

వేసినపనా 4 
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నాా-కాదు. గొప్పా కొడ అనేవి ఎంతేమా్మతెం 

లేకుండా సర్యాన్నీ సమం చెయ్యడ మీ గొప్పవని, గిగా 

ఎవచ్లేనా ఒకళ్లి నగొప్పవాణ్లిగా తయారు చేసేటందుకు 
తోడ్సడేడే గొప్పపని, 

మగొప్పవాళ్లే తయారు చేసేపని గొప్పడాన్ని 
కుడా తయారుచేస్తుంది అనుకోడం ధర 0: నాకుకు జా వినిపిం 

చన్నయ్యా, నీ రచనా |! 

నూనే రాసేదంతా లోకంయొక్క_ మరమ్మతు 

కోనం తంటాలుపకే నా బోటివాళ్ళకి తవ్చ' తక్కిన ని 

బోంట్లకి అనవసరం. 

మాలాఇస్తాం అన్న పిల్లని అఫ్థి న్లదనడమూ, ఇవ్వం 

అన్న ఉద్యోగం కావాలనడమూ లాంటివా, లోక ంయొక్క... 

మరమ్ముతంకు 1 

న---అబ్బో, ఆ ఘోవం'తా వద్దు. సీవని చూసు 

గుందూ ! 

నశ 
న-నువ్రు. "వెడతాను గావున్కు కోదండంగాళి 

పిలుస్తానుండు. (ఎడమ మధ్యకి తిరిగి ఈలేసి) కోదండం, ఓరి 

కోదండం ! వెధవ నిద్దర ముప్పొద్దులా. + .కుంభకట్లుడి మేన 
మామలాగ ! వేళాపాళా అఖ్లన్లేదూ ? 

.  కో(ఎడమ మధ్యనించి వస్తూ మూలిగి, కూచో 
ఖడి, ఆవలించి గోవులు తోలుకోడానికి ఠప్పుమనిపించి) 
బితం! 

man +) 
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నమా చెల్లెలు పురాణానికి వెడుతుందిట మాకూ! 

క్రో-—(జోగుతూ) చూసటానికి నాకు దూరం ఆన 

దండీ | 

నా--బిరా నూకమంకు క భుమాసుగు నే వ్డుస్తా 

-వేమిరా ! 

కోంాదగ్గిర్నించి సూత్తే ఏ పీనా అనుకుంటార ౦డీ, 

వూశేటి జతెల్పూ | 

నవే సీదగ్గిడున్న జని శూన్యం కబుర్లు ! వగటి 

కో రూపాయా ర్మాతికో రూపాయా ని యెదాన్ని పెడు 

తూన్నా, నికు ఎెట్టణా చీమ పాకిన కేనా తేచే! ముందు 

నాకు దణ్ణం చెట్టు, 

కసీ త్త 0, 

నంా-చి త్త మేమిటి |వతీదానికీ 1 
క్రసి త్త ౦ సీత్తం, 

న---అ చేమళ్ళీ రొండుమాశ్లుందుకురా నీమొుహానికీ! 

$ో...-(నవ్వు మొహాంతో) సితం అలవాటండి. 

నసనేగాన్తి డణ్ణం వదీ ? 

క్రోీాఅది నా చేతుల్లో పనేగాన్కి యిప్పట్లో సత్తువ 

లేదండి. "దేవుడు మేలుసే తే ముందుముందు. 

న---ఇల్లాంటి సమర్థింపులు వద్దనే' సీకు లత సార్లు 

గ డైటడమూ అయింది, నువ్వు అది యావత్తూ నమిలెయ్య 

డనూ అయింది. ఏడిశానుగాని, లేచి నుంచో! 
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కోతే నేవో శాత్తంత పడుకుంతే ఇంలేడుపు మో 

కంచుకండీ ! ఇదుగో నిలబడ్డానండి ! సూస్కోండి మేం 

నిలబక్లా మో లేదో ! 

న-మేంట ! ఇద్దరు గావును వీడూ పిడి సౌగతా 

కలివి + (మహా జేవితో) ముహాబేవీ ! 

మ-----ఆఈ 

నాలానేను ప్రీ డరుగారికి కొంచం బజూనా ఇయ్నువలిపె 
(0. 

ఉంటుంది, ఓ పాతిగ తీసి యిచ్చి వెళ్ళు, 

మ---నువ్వే తీసుగో, ఇయిగో పెట్టి ఇాళం చెవులు ! 

(అని కాళంచెన్సుల గుత్తి ౩ స్తుంది), 

నా-(తాళంచెవుల గుత్తి పుచ్చుగుని) కోదండం |! 

నువ్వు సాయం వెళ్ళి మహా బేవిని ఆ పురాణంచోట దిగబెట్టి 

రా, చీకటిగా ఉంటుందీ ! 

క్రో._-ఎందుకండీ దీపా లుంజా యండీ ! 

న-నోతుమూసనుగుని చెప్పినట్టు చెయ్యి కక్కు_ఈ 

మనకుండా ! 

కో--అనలు వీపాలుకుడా అఖేేను, అమ్మాయి 
నిం 

గారే చెద్ద యెలుగు | 

మ---(తన్ని పొగిడి నందుకు కులుకుతూ) ఊరుకో, 

కోవండం ! నీమ్మాత్రం (గ్రహింపు అన్నయ్యకే ఉండదా 

ఏమిటి * సాయం అక్క_ శ్రే దన్న య్యా | రెండు చారలు 

చిటిగిలో వెళ్ళచ్చు. 
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న---మా చెల్లెలు పురాణానికి వెడుతుందిట భూడ్రూ! 

కే(జేగుతూ) చూపటానికి నాకు దూరం ఆన 

నండీ | 

నడి రా చూజడమం'కే కళ్ళుమూసుగు నే వ్డున్లా 

చేమిరా ! 

వో.--దగ్గిర్నించి సూతే వశేనా అనుకుంటారండీ, 

నమూ కేకకి తల్వ్నా | 

నలా-ఇవే సీదగ్గిదన్న వని శూన్యం కబుర్లు ! వగతి 

కో రూపాయీ రాత్రికో రూపాయీ నీ యెదాన్ని చెడు 
తూన్నా, సిక స వీవు పొకన క్రునా లేచే! ముందు 

నాకు దణ్ణం పెట్టు. 

కోసి త్ర తం, 

నూచి త మేమిటి (పతి తీదానికీ ? 

కో.-సిత ౦ సిత్తం, 

న---అ చేమళ్ళీ రొండుమా'క్లుందుకురా నీమొహాని! 

కో---(నవ్వుమొహంతో) సిత్తం అలవాటండి. 
ననశేగాని దణ్ణం వదీ? 

కోఅది నా చేతుల్లో పనేగాన్కి యిప్పట్లో నత్తువ 

లేదండి. "చేన్రుడు మేలుసేత్తే ముందుముందు. 

న-ఇల్లాంటి సమర్థింపులు వద్షనే' సీకు లతసార్లు 

గ డ్లైట్టడమూ అయింది, నువ్వు అది యావత్తూ నవింలెయ్య 

పై. అయింది. వడిశావుగాని, లేచి నుంచో! 
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కోనే నేవో కాతృంత పడుకోంపే ఇం తేడుపు మో 

శంచుకండీ ! బృదుగో నిలబజానండి |! సూస్కొండి మేం 

సెలబజ్లా మో లేదో ! | 

నాామేంట ! ఇద్దరు గావును వీడూ పీడి పొౌగతూ 

కలిపి ! (మవ దేవితో) నుహాబేవీ ! 

మ----ఆ౪ 

నశచేను వ్లీడరుగారికి కొంచం బజానా ఇ య్యవలిసి 

కంటుంది, ఓ పాతిగ కీసి యిచ్చి వెళ్ళు, 

మను వే తసుగో ఇయిగో ఇట్టి ఛశాళంచెవులు | 

(అని కాళంచెశుల గుత్తి వస్తుంది). 

న(కాళంచెన్రుల గుత్తి పుచ్చుగుని) కోదండం ! 

నువ్వు సాయం వెళ్ళి మహా దేవిని ఆ పురాణంచోట దిగ బట్టి 

రా, చీకటిగా ఉంటుందీ ! 

కో=ఎందుకండీ దీపా లుండా యండీ |! 

నానోవమూసుగుని చెప్పినట్టు చెయ్యి కక్కురు 

మనకుండా ! 

కోఎ-ాఅనలు వీపాలుకుడా అఖోదు, అవ్మాయి 
న్స 

గాలే చెద్ద యెలుగు | 

మ-ా-(తన్ని పొగిడి నందుకు కులుకుతూ) ఊరుకో, 

కోజండం |! నిమ్మాత్రం US హింపు అన్నయ్యకే ఉండా 

ఏమిటి *? సాయం అక్కనే దన్నయ్యా ! శెండు వారలు, 

చిటిగిలో వెళ్ళచ్చు. 
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న-సనరే జాగ రృ. 

మాార్తిదుగో పున్నకం ఇక్క_డుంది, వెడతాను, 

(అని కుడి ఎదర్నించి వెడుతుంది). 

న-(కుడి ఎదరకి వచ్చి చూస్తూ) అమ్మాయి 

వెళ్ళింది. .. అమ్మయ్యా ! కోదండం, మహాదేవి వెళ్ళిపోయి 

నక్టేనా ? 

కో..-సాలా నాగం యొనివోయారండి, 

న-అదేమి[టా ? చాలాభాగం నమిటి ని మొపజాం! 

కే_అదాండీ ! ఆ శిల్లిపోయినా, ఆ చెట్టుగున్న 

వువ్వుల సువానన ఇక్క_ జే ఉందండి. 

నా-ాపీరి నీయింట పటారంగానూ, అసాధ్యుడి వే 

బాగా తీళానే సారన్యం 

కో---నమయం దొరికి నవ్వూ డల్లా నేను సారం 
లాగేతానండి. . 

నానే కూచో 

కోనేను కూచునే ఉన్నానండి, 

నా--బెేయ్ ! 

కో....-(ఉలిక్కి పడి) సిత్సం. 

నలాఎన్నా్టైంది రా మనం, ఈ ఊరొచ్చీ ? 

కో ఒకటి రెండు "మూడు రోజు లె అదండి. 

నాఫీ, అదేమి లెఖ్బరా, మతిలేని శె | 

కోో(ఆవలించి చిటిగలు వేసి) బ్రిదోరక మండి, 
ఎల్లా సూసినా అంతే ! 
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నచేగెల్లాంటో వాళ్లిరా ॥ 

కో----సాలా మంచోరండి. 

ననిజంగా చెపు... మనస్సు స్ట్ లః గ్త్ Q శ G జ 
కోరా శ్లెళ్గవ వడు అప్పుడప్పుడు దెబ్బలుతింకు 

తిన్నారుగాన్సి మాసెడ్డ మంచోరండి, నన్నడిగితే ! 

నాఐదుగో, వెనకటి సంగతులు వద్దన్నాను, నా 

పూర్వపు నంగతులు ఎతానంకు పా తేన్నాను, నాకు కేపం 

వస్తే ఏవముటో తెలుసా + 

కో... తెలుసునండి, 

న-వఏమిటి తెల్పు ? వమిటి తెలుసురా ? 

కో=మోాకు కోపం వే జుట్టులేదు ప్యీశ్కేజానికి ! 

మోపళ్ళు పీక్కు.౦టారు, మడీసి యదట యిచ కె లాడ్త 

తారు, మడిసి యెల్లగానే ఆడిమోద శారుకూతిలు కూతారు? 

తక్కువో ళ్ళున్నప్పుడు మెంతిగింజలాగ ఎగిరివడ తారు, 

నూఒ రేయ్ ! మాటలు తిన్న గారానీ ! నీలాంటి 

ద్విపాదుడి అభి పాయం కాదు నేనడిెగేది. జనం నన్ను 

గురించి ఏమనుకుంటున్నా రని, 

కో==జనం అంకే వోళ్ళూ ? కొందరు మిమ్ముల్ని 
దవ్యా అనుకుంటున్నా రు. 

నాఅదుగో పొగరు, ఊళ్ళో మంచిజనం మాట 
నేనడిశేది'! 

2 
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కామా ! ఎవకు మవముంచోడో! టీ చేనడగ 

చేదు, ఓజూ నాతో చెప్పలేదు. మోకు డబ్బుందిగా ! లంచా 
లిచ్చి గాొప్పోరని పిలిపించుగోండి. మొక్షేవోడికి నన్హయిలు 
వేసి మచ్చిక చేసునోడం మోకు 'తెల్పుగా | 

న--అవునుగచా, ఒకే గొప్పతనం ఎల్లా వస్తుం 
దొరా ? 

కగే_--ఒక్క్కక్కపాలి మేదేనా యదవపని శీ శే 
గాని గొప్పతనం రాదండి. 

ననైట్, రా, శాస్కె_ల్, రైట్, వదో అనా 

యం తేంచే ఏవిధమైన గొప్పతనమూ కలగనే కలగదు. 
అందుకని గొప్పతనం అనేదాన్ని నాశనం చెయ్యడానికి 

వం జేసినా అన్యాయం కాదు. గొప్పతనాన్ని కొట్టి పారెయ్య 

డం నావంటివాడి క _ర్హవ్యం. 

కోసి త్తం, 

నాఅప్పుడు గొప్పా కొద్దీ లీనం అయిపోయి నమ 
త్యం ఏర్పడాలి. అంతా నమం కావాలి. 

కోసి త్తం. మీరూ నేనూనా ? 
నాఛీ, ఇడి నీ నామాటకాదు. నమం కావలిసింది 

నాకంకు గొప్పవాళ్ళూ నేనూనూ ! గొవ్చవాళ్ళని కాళ్ళ 
బేరానికి తీనుగురావాలి. అల్లా తీసుగురావడం ఎల్లానో 
తెలుసా? 

కో=(నిర్హ త్యుంగా) గట్టిగా బడితిచాజూ చెయ్యడం 

మొద లెట్టి 
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నలాఅబే నీకు తెలిసిన బోడీముక్వాయింపు, కాసి, 
ఆ విధం వాలా మోటు, 

కో---లేకపో తే ఆళ్ళని మించిన పెత్తనం, పెగ్లెః 
ఉరూ, వైసా, పొర్పం ఉండాలి, 

న----అల్లాంటివి వవీ ఎంతమ్మాతం అవసరం లేకుండా, 

ఎల్లా చెప్పుగో | 

క్రో (ఉసూరుమంటూ) నాకేటి వెల నదీ ! తము 
సెప్పాలి. a 

నాా-ాబక అ్రం (ప యోగించడఎవల్ల , 

కో_--అ(తమా 1 

నూ-అవును, 

కో_అయి తే బాబూ ! ఆ అత్రం సేతదా పోతదా! 

వటితో చీసిందీ ! 

నలాఅస్ర్రంఅం కు శేవలం గాలి తరంగం, 

కోనాకు సూపలేదే తమ రెప్పుశూ | 

నఅది కంట పడదు, 

కీ-_వటో ! కంటపడని దినుసుకి  యొంటపడడం 

ఎందు కన్నాను ! కంటపే కర్రతిర గోసి అయిన కాడికి 

సూక డమే "వినె నమండి, 

న-అవునులే. నువ్ చెప్పేది పూర్వపు పద్ధతి, నే 

చెప్పేది నరికొత్తది. 

కోసరికొ తృ దంకే పాతతుక్కు కంక నాసిరకం 
అన్న మాటండి. 



12 చెప తే ౧! పాశ 

నలాాఅబ్బ ముందు విందూ ! ఈ అన్హ,ంపేరు నీ 
ey అ! 

పువువ రహాస్పం బంధావవాదం | 

కో—('పనక్కి. ఓ అడుగేసి) అవు బాబో ! అంతకంత 

నూటలో నాకు వొళ్ళు తిరిగిపోయి దాహం యీకేనైంద్, 

అది నాకు నయించ దండీ. 

న=ాఅనగా, పేరుగల ఒక పురుషుడికిన్నీ ఒక 

కోతేప్పులు కట్టడమా 1 నీ! డానికంికు మరో 
“జాం? యొంటనే యేస్కో_డం మంచిదండి, నన్నడిగితే ! 

నాభీ నోరుముంప్ ! ఇది చాలా తేలిక, ఇందులో 

(ప్రత్యక సొత్యం అవసరం తేదుగనక, దీనికి తిరుగుండదు, 

పండితి పామర జనంలో ఈ మంత్రం పట్టిచ్చినట్టు మరోటి 

పట్టివ్యదు. 

క్రో వపీటో ! ఇలాంటి పనికంటె దొంగతనంకుడా 

నయంఅండి, నా ఊహా, 

న--ఓరి నీ జఊపానుంజా ! దొరికి దొరికి ఎంత 

+ కరాకండీ లాంటి క్రొయ్యవి చొరికావులా నాఅంత తెలివి 

గలవాడికీ ! బొత్తిగా వినిపించుగోచేం కూడానూ ! ఒక్కొ. 
క_డి జాతే కాన్ని బట్టి, ఏీలాంటివాడు పోగాతొడు, 

కీ__తమరు తిడితే రిట్టండిగాని మిరు సెప్పే 

చాంటో నాకు నమ్ముక ౦ నీమం తేనా లేదండి. అలాంటి 

చెసంగాలు మన శెందు కన్నాను ! మనం 'సెళ్లోళ్యంకాంగా ! 
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నాఓరి వెర్రిపీనుగా ! ఇలాంటి సంగతు లేరా 

అంత నవ్మేదీ ! కాదు కాదు. ఇలాంటి సంగతులు తెప్ప 

కడంవి నమ్మే నమ్మరు కజానూ ! నీకేం తెలుసుసీ 

మొహాం |! నిదగ్గిర నాజూకుతనం అనేది ఆవద్బగుపోయి 

శూన్యం అయిందిగాని, "లేకపోతే నువ్వూ (బ్రవస్హీనందపడీ, 

ఉలాంటి వార్తలు ఎప్పుడు వస్తాయా, ఎవ్వడు నమ్మే సేద్దామా 

అని సిద్ధంగా కూచుని ఉం జేవాడవు. 

$ో...-(చప్పరించి) కేవెట్టి ఉతగడం మంచిదండీ ! 

నాని మొహాం, విందూ?* వం జెయ్యాలం టు, 

మనమే మొదట్లో వెళ్ళి నమ్మేచాపతు వాళ ్థదగ్డిర, ఊరం 

తా కోడై కూస్తున్నా రేమిటీ,” “ఎవళ్ళ నోట్లో చూసినా 

ఇచేమాటి అంటూ యధథాలాభంగా ఇల్లాంటి వార్మ! 

జననం జరిగే తంటాలువడాలి. అక్కణ్ణించి జనం అంక 

ఇదుగో వులి అంకే అదుగో తోకలఅనీ, దున్నపోతు ఈనిం 

దం'కే దూక్ణి కశ్షైయ్యండి అనీ అంటూ సాయం చేసిపెడ 

“తారు, 

కో---మిోరు సెప్పేడి, ఒక్క_ముక్కే_నా నాకు 

రుచిగా లేదండీ. (అని ఆవలిస్తాడు.) 

నలా-అబ్బ ! తిన్నగావిను. ఆ తరవాత ఒక్కొక్క 

జనుడు మొదలెడ తాడొరీ, వంచెప్పను ! 

(తన నంగతిలాగులానేను ఇంతా జరుగుతుందని 

మొచణ్లించీ ఊహించాను | 



కేశ చెప్ప లేం! 

'తనమాట వేదంలాగ)ు-ా-నేను ఈ నంగతి వెనశే 

చెప్పాను | 

.యుజువు దొరికినట్టు)---అల్లా 'చెప్పుమరీ | 

(తనమాట నమ్మక ఇచెడ్డట్టు---9ల్లాయిల్లా జరుగు 

తుంది న్ట్టండి, అని నేను అప్పుడే అంటోచ్చేవాళ్లి, విన్న 

వాళ్ళు పోన్ పొమ్మంటోచ్చేవారు. ఇప్పుడు ఏమైంది ? 

(అనుమానం తీరినట్టు)---ఏళ్ళ వాలకం ఏమిరా 

అనుకు నేవాళణ్ణి. ఇదుగో ఇప్పటి శుభవా రృతో సంగతులన్నీ 

బోధవడుతున్నాయి, నాకు, 

(సాయం కోరుతూన్నట్టు)--నీ కడుపు చల్లగా, అంత 

మాటా అన్నావ్ | తథాస్తు. నేను నోడు చేసుగోడం 

ఎందుకూ నీనోశు అనిపిధ్ధాం అని ఊరుకున్నాను { 

(తనణాధ తొ లిగిగట్టు)-—ఇప్పటికి నా మనస్సు 

కోదటపడింది, వమనుకున్నారోగాని ! 

(తనజోశ్యం నెగ్గినట్టు)-అక్ రాలా ఇల్లా అవుతుం 

వని నడివిధభులో చచ్చు తెగేసి యాశ్లైమంది మెదట పట్ట 

పగలు నేను ఆదినే చెప్పేశాను! 

(అనుమానిస్తూన్న ట్టు)---ఇల్లా యిల్లా విన్నాం, 

పాపపుణ్యాలు పరమాత్నుడికి “తెలియాలి. ఎరిగీ ఎరగని 

మాటలు చెప్పుగుంళకు అన్నం సళ్ళూ పుట్టవ్ కుజానూ |! 

(నిస్పృవా నటిస్తూన్నట్టు)---వా రిద్దరికీ న్నేహాంట, 
ఏదో! అయినాగానీ మనకెందుకు దిక్కుమూలి పొడు 
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యని గొడవలు చెప్పుగుంపే పుట్టగతులుండవ్. పైగా 

చూస్తూన్న పాట్న కళ్ళు రొండూ బొతలడి ఊరుకుం 

టాయి, కొని బోతెడుమంది ఇవే గునగునలు 1 

(తమిస్తూన్న సు) లెశేమిటండీ? మహామో విశ్యా 
మి[త్రుడూ వ్యానుడూ లాంటివాళ్ళ కే టికాణా తేకపోయిం 

చాయిక్సీ చంచలం హీ మనః ఎవడు పూచీ వడగలడూ, 

చెప్పలేం { 

మాటలూ ఏ కరని నిహుంశు ఆ క శాల్తుంది. చెలి 

కో(వై వాశ్యాలు అయీటమ్రడు, తనకి వచ్చి 

పడుతూన్న ని దగురించిన శాలు చేస్తూ ఆవలింత, చిటిగి 

వొళ్ళు విరుచుగోడం, "ిదిమిల్లోంచి గాలి వొదలడం, కొలక 

మారడం మొదలై నవి అయి గ్నురులో పజాలి.) 

న--ఒశేయ్, నువ్వు గుురడం నూని వింటావా, 

ఏమన్నా కావాలా వాయింపు 1 

కోజజ(ఉలిక్కి పడి) ఛఛా. నాకేం కర శ్రం అండీ, 

నాకు ఆలాటివి మొదవశణ్ఞించీ కిట్టవని చెప్ప లేదండీ | 

న=-అయి తే విను. అవవాద (ప్రచారంలో జనం 

ఎందుకు పాల్గొంటా రంకు జనానికి రెండు 'వెర్రినమ్మ కా 

లున్నాయి. 

కో--అవునండి, 

నా--వమిటవీ ? 

కోఎా=అవేనా ! మారు సెబుతారుగా ! 
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న-అల్లాంటి జవాబాలే నిన్ను _చెప్పనజ్దన్నాను 
నుదకీిది, అన్యుల లోట్లు నన్ననన్నగా [పణారం చెయ్య 

డంలో తమరియొక్క.. బెన్నత్యం స్థిరపడుతుండిగ దా, అని, 

“శెందోద, ఒకవేళ తమంకికుడా అటువంటి లోట్లు ఉన్నా, 

వాటిని తమరు కచ్పుట్టుగో గలిగినంత జాగ రగా అవతల 

వాళ్ళు క ప్పెట్టునో లేక పోవడంలో కనపరిచిన అజ్ఞానం 

మోద తమరి జాన నళతొకం ఎగురుతూ ఉండకపోతుందా, 

అని ! ఇవి రెండూ ఏకు బాగా బోధపడ్డాయో లేదో, మళ్ళీ 
చెబుతాను. 

కోంా-(అభాత్తుగా వడుపువచ్చినట్టు) వదండి. నన్గండి. 

ఇని రెండూ కలిసి సాలా గొడవలోకి దిగుతున్నాయి 

నాబ్బుర్ర సెడివోయిందండి. కడుపులో నాకు ఒజే కంగారూ 
జేజాతాగా ఉండండి. అన్న్మూయిగా రొత్తుండాలేమో సూసి 
రానా ? 

న--ఓరి, సీవుడి మండా |! అప్పుడే ఎక్క డ్స్తుం 

దిరా ? ఇప్పుడేగా వెళ్ళిందీ ! విను. బుస్ చకోరం గురించి 

నేను ఇల్లానే ఫుశాద్ల వేశాను. వేసినా, అడి ఇంకా 
కఓీకడకి రావటంలేదు, నన్నింకా మన్నించడం లేదు, ఆ 
మన్ చకోరం...... 

కో--అచేం కోరం అండీ! 

నాఓరి దిక్కుమూలివాడా! కోర ంకాడుల్కా మిళ్ళ 
కోరం ! గొప్ప నటిరా చేశ జేశాలా చేవన్నదిరా ఈ 
ఊళ్ళేనే ఉందిరా వీథంట వెడుతూంటుందిగా. .. 
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ో....-ఎమోనండి. వచ్చినాకు కావ ళ్ళేదు, 

నాానిమొహం లేస్తూ, నీమొహమాని ! ఆవిడొచ్చి 

నికు కనపడాలీ ! వడిసినఫేఉంది, వడుపు ! కాన్మి ఆవిణ్ణి 

గురెంచి ఇటీవల శ్లేణు పీరాయించోను, అవి యూరీ 

చెయ్యడం మానేసి చే నూఠికోవతేదు పొగడడం (పారం 

ఇించాను. అంతటితో ఆగలేదు. ఆవిణ్ణి నిరసీం చేవాళ 

మిద అమ్మశ క్రిలాగ విరచుగు పడుతున్నాను. 

వ్రోయావిరుచుగు వడడం మోకు అెక్కేట్సి వితశపను 

పడిపోతూంటారుగా |! 

నీ! 
చ 

.  నాఇంకాొ చెప్పానా! కది నా ఆ నంలో మునక 

భాగం | 

కో.._.(వివారంగాి నా కినంతా జెల్పండీ ! నా తాత 

పర్వం సామిరంగా అని కళ్ళు మూసుగుని దిమ్మతిర గెయ్యా 

అండీ ! కడమా అన్నీ నముళు ఖర్చండీ. 

నలా విను. 

కో(కుసిళ్ళుతూ రాగా లెడతాడు) 

న--అదేమ(టా 1 వకుపుగుడా సాగించావే? వడ 

వడం అనే షడార్భిం నకు తెలుసు నన్న మాట ! 

కొో-జనంగురించి మీ రన్నమాట సన-జైప్పమా 

నంగా నిజం అండీ. నేను తాగుతానని జనం వక సెన్వు 

గపంటారుట, నాసామ్ము శేను తాగేనుకుంకు, ఈ నచ్చి 

3 
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నోళ్ళు నడవడంఎందుకో సేవ్చక్ ఊదవకుంటా వేమ య్యోో వ్ ! 

అని ఛాడ మంటాడు) 

న-=అచా ! వడివావులే, ఊవకో. నేను వనిమోద 

వెళ్ళాస్తాను. నావోనం నాన్నేహితుడూ వరజబోలనే ఒక బాయి 

వస్తా నన్నాడు. ఇక్కడ వెన్చచదున్ర చదువుతున్నా కులే, 

అతేడుగనక న స్తే, నే నచ్చే దాకా అతణ్ధ ఇక్కడ ఆగమని 

చెవ్వు 

కో=(ఏడుస్తూ) అందాకా నా ప్యాణం నీలు _స్తేగా ! 

న--అచేం కగ్గం | 

క్రో (వీనంగా) నేను సుక్క. తగిల్తే ఉంటాను, 

లేకపోతే వటవుతుందో ఓడికితెలుసూ ! మా అమ్మకు డా 
ఊరెల్లింగి. ఓ లమ్మా, నీకూ నాకూ మరి సూప్రు లుంజాయో 

లేవోచే! (అని నొల్లుమనీ రాగా లెడ తొగు). 

నజాఅదా! ఓరి సీ భయం కాలా! ఇదుగో, 

రూపాయి, ఫుచ్చుగో ! (అని రూపాయి యిస్తూ) జాహాం 

తాగు, శేస్రు సాయం[తం నీ అవసరం ఉంది. ౌలిసించా ? 

నువ్వప్పూడు సరనరా పనిచెయ్యాలి, 
కోదండాలు దండాలు ! సితృం! తమరి ఆజ్ఞ ! 

తమరు వీది నెయ్యమం'కే అడే, వీడి మాననుంకు అచే! 

సెలవ్ ! 

న=నీకు మతి అప్పుడే పోతోంచే ! సెలవంటా 

వేమిటీ ఉండమంశేు ! ఉండి, మహాజేవి రానడం'తోళు, 
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నేను వ్లీడరుగారింటికి వెళ్ళానన్మి ఆవిడతో చెప్పు. వరహాలు 
నావడంతోసపే నే వచ్చేదాకా ఉండమన్నా నని అతడితో 

చెప్పు. ఉండు. . .లోపలి కెళ్ళి ke తెచ్చుగుంటానూ, 

కనేను ఉండ చేనంషీ. 

ఏ౦ 1 

---పీడరింటికా మి-లెల్లడం ! కోరం కోనం యుడు 

సూనూ! నీ! యొందుక య్యా అబద్దం * యిలాటి యజ 

భానితో ఎల్లాగయ్యా ! నే పోతాను. 

నజానోడుముయ్ . ఇక్కకుండుం 

కతోఎా=వోనీ మళ్లి వత్తాలెండి, అబగ్దాలు మానండి, 

(అంటూ గబగఖా కుడిఎదరనించి పరిగెట్టుకు పోతాడు,) 

న(కుడి ఎదర శేసి చూస్తూ నిన్నృపహాగా) ఆర్తి 
ఛాడీ ! వెళ్ళిపోయాడు. పీకు తొగిందాకా మనిషీ కొడు, 

శాగడంలోశే మనిషి కాడు, వీడు లేకపోతే చేను మనివీ.ని 

కాను, పడాలి, ఎంజెయ్యనూ ? డబ్బు తీసుగుని, ఇంటి? 

తాళం పెట్టి వెడతాను. ఈపాటికి అసలు మహాదేవి వస్తూం 
టుంది, మహాదేవి దగ్గిర మాదతాళంచెవి ఉందిగా ! (అని, 

ఎడమ మధ్యకి వెళ్ళి వెంట నేవచ్చి, కుడిమధ్య శేసి వెడుతూం 

డగా తెరపడుతుంది.) 

CR న త. 
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(రెం సెరఎదట. కుడి ఎదరనించి మహాోదేవివ స్తుంది 

మ-అబ్బబ్బ ! కాళ్ళళని వొదిలింది. వురాణం 

అయనకి సుస్పీట, రాలేదు. సిసీమాలోకి పోదాం అంశే 

టిక్కట్టు లేదన్నారు. (ఎడమ ఎదరగకి నడిచి పరకాయించి) 

అజో ! అప్పుడే యింటికి కొళం పెట్టి తువమన్నాడు. 

నవీను ! వీడి సినీమాతార ఎవరో కనుక్కోవాలి. 

[ఎడమ ఎదరకి నిష్కమిస్తుంది. రెండో తెర 

లేవగా,  నెనకటి దృశ్యమే.] 

(ఎమ మధ్యనించి నస్తూ) కలికాలంలో తరించ 

డానికి “హరేరామ” తప్ప సాధనం లేదన్నారు. “హరేరామ 
హరేరామ రామరామ హరేహరే, హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ 

కృషక్సషప హరెహాళే (అని అల్లా అంటూనే ఎడము మధ్యకి 
మీనం! ప న 

వరహాలు---(కుడి ఎవరనించి వస్తూ) నవీను బస 

ఎక్కడో! ఈ (పాంతం అనే అన్నాడు, ఎదర సాోలుం 

నన్నాడు. ఎవరో హరేరామ. పాడుతున్నారు, ఇక్కడ 

వాకబు చేద్దాం, (వాపవీరాద పుస్తకం చూసీ) ఏమిటి 

చెప్మా ఈ వుస్తకం ? (తీసి) 'భాగవతం | బమ్మెర పోతన ! 
పోతన్న తన శరీరంలో నుశాం చేసినప్పటి కాలంలో ఎంత 
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దరిద్రం వెళ్ళబోసుకున్నాడో ! ఈ (గంథంలో పోతన్న 

ఎంతే ధన్యుడో | పోతన్నని హృద్దతం చేసుగునే ఉజేశంతో 

కొందరు విదేశీయులు శెలుగు భావము అభ్యసిస్తున్నార ని 

వింటాం. ఒక్కొక్క, పుటకి పోతన్నకి ఎంత ఇయ్యాలీ | 
(అని పుటలు తిరగేస్తాడు) ఏమి ఫుటలండీ ! ఇచేమిటీ! 

ఇందులో ఏదో ఉత్తరం ఉందే! ఇతదలపున్న్తకం అడ 

క్కు..౦౫ా ముట్టుగోడం బుద్ధి తక్కువ. అందులో ఉండే , అచ్చు 

శచచే Be a వి పెచ్చు చేతిరాత కుడా సోదా చెయ్యడం 

మరీ నిఖారునై న మొంజ డితనం. అయినా యీ పుస్తకం 

భాగవతం గనక ఇందులో మరొసా వ్యాపారం వమిోా 

ఉండకూడదు, మరి. కొంచెం చూద్దాం. 

“మితరత్నమా”__ఓహోహోొ ! ఇది భక్తి కాన 

ట్టుం'దే ! “నిన్ను చూసింది ఒకసారేగాని, అదడిచాలు. నీ 

జీవితమే జీవితం. నన్ను నీవర్షంలో వేసుగో దయచేసి సీక 
రించు. నేను నీతో ఉంటూ ఏ వేవంబడితే ఆ వేషం 

వేస్తాను. చెప్పినపని, విని ఆచరిస్తాను. షరతులు శాయి, 

మా అన్న ఒక నాటక తారని మోహించుతున్నాడట. 

(గ్రహించవలెను, 9ట్టు మహాబేవీ* సరి సరి. భయ 

భక్తులు రెండూ కుడా మృగ్యంలా ఉన్నాయే యూ స్థలం 

లో !-కొంపతేవ్యి, ఈవిడే కాదుగదా, నవీన్ కుమార్ 

చెల్లెలూ? చాలా తమాషా వ్యక్తిలా ఉంచే ! 

అయినా, సత్యం శెలియందీ వమిలఅనుకోకూడదు, అధర గ్ర! 
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నత్యిం =ఇెలిసిన తరవాతా వమ అనుకోకూడదు, అనక 

నరం. ..- కాని, (ప్రస్తుతం కొంచెం మూగ నటి స్టేనేమంచిది, 

(ఎడరు మధ్య కేసి చూస్తూ) ఇంట్లోంచి ఎవరోవ స్తున్నారు, 

(ఎవ ఏ అని శకేకెయ్యబోయి, నూలిగి చప్పట్టుకొడ తాడు) 

వవాా(ఎడవమ మధ్యనించి వస్తుంది) 

వాలా( తెల్లబోయి చూస్తాడు), 

మ---(కొంగు నద్దకుని, తలవంచి, ఏదో వికారం 

చెందినట్టు చిన్నచిన్న నవ్వులు నవ్వుతుంది, 

వ---(ముక్కు-లెత్సి, కళ్ళు సగంనూసి, ఆాకిచూపు 
రాసాడు) 

మ (బాపమోడ కూచోమని నంజ్ఞ చేస్తుంది) 

వ-(మాగాగులాగ, “ఇడి ఎవరియిల్లు? అని 

అడగబోతాడు) 

మం-(తసూ మూగ నటిస్తూ “ఇదిమా దే అన్నట్ట 
తన శేసి చూపెట్టుగుని చిరునవ్వు (ప్రయోగి స్తుంది) 

వా-ా(నుంచునే ఉంటాడు) 

మ--(కూ-చోమంు అల్లా దిగాలుపడి చూస్తాొ'వేర 

అన్నట్టు అభినయి స్తుంది) 

వా-లా-(మూలుగుతూ, కోవ్పడి, చెంపకాయ కొడళా 

నన్నట్టు నటిస్తాడు), 

మనక కొడి లే, నీ బుగ్గలు నలుపుతా నన్నట్థు 

పళ్ళుబిగించి, చెబుతెంద) 
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వా---(ఊరిశే అన్నా నం కున్నట్టు మూాలిగ్ న స 

చెయి లివ్యుతొడు) 

మా--(మళ్ళీ సంజ్ఞ చేసి కూ -చోమంటుండి) 

వ-(మోసాల నంజ్ఞ చేసి నీకంటు ఇద్దవాళ్ళు 

మొగాళ్ళు ఎవశేనా ఇంటో ఉన్నారా అన్నట్టు చేతులు 

తిప్పి ఎత్తూ (కాపింగూ శోతిశర్ర పట్టుగుని నడనడపు శీవీ 
సూచిసాడు) 

మ----(కుడి ఎదరికి నడుస్తూ అటుమూసి, వరహోలుక్ 

తెలియకుండా, వెళ్ళి వీధితలుపు వేసి చక్కా_నస్తా నన్నట్టు 
నూచించి, అటు వెళ్ళి అప్పుడే వస్తుంది) 

వ----(ఇది కనిపెట్టి; ఇంట్లో మొగాళ్ళున్నారా అని 

చే నడుగుతూంకు, వీధితలుపు గడియేసి రావడం ఎందుకూ 

అన్నట్టు కోప్పడతాడు), 

మ---(కళ్ళుమూసి, నాలిక రూడించి, నవి, చవ 

రించి ఎందుకో అందుకు పోదూ అన్నట్టు మొహాం పెట్టి 

మీకు రాయడమూ చవవడమూ వచ్చునా అని సంజ 

చేస్తుంది) 

వా---(వెకిలిన వ్యు నవ్వ, దణ్ణం పట్టి? కళ్ళుయఘూసుగుని, 

ఆకాశం“కీసీ ఇమూవీస్తూ, కొంచం వచ్చు నన్నట్టు "మొహం 

ముడిచి చేతో సూచిస్తాడు) 
నా-(మిోారు నాకోనమేనా వచ్చిందిల నే నంగతి 

అతడి కేసీ తన కేసీ వేలుచూ పెడుతూ తలతివ్వుతూ కనుక్కు_౦ 

టుంది.) 
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వా-(దుర్వాసన వేసేటప్పటికి మళ్లే మొహం చెట్టి, 
'సీఫోనం కాదు అనే నంగతి (ప్రకటించడానికి తలా వెత్తులూ 

తిప్పుతో' థుఢు అని ఉమ్మేస్తాడు.) 

మాలా(తర్జనితో బెదిరిస్తూ, గట్టిగా చెవులో) నా 
మాట వినక పోయావంశే, నీమూగ వొదిలిపోయేటట్టు తన్ని 

సాను జాగర్త! నన్ను కంగారు పెట్టి అల్లరి చేశానని బొంకు 

తాను, 

వా(తేనకి తిన్నగా వినపడదనీ, కాగితం ముక్క 
మోద 'రాసిమ్మనీ సంజ్ఞలు చేస్తాడు.) 

మ--సైనూటలు కాగితేంమోడద రాసియిస్తుంది.) 

వా-(శాగితం. జేబులో. “పెట్టుపని, నమస్కరించి, 
"సెలవు తీనుగుంటానని, అభీనయిస్తాడు,) 

మా(కాగితంముక్క.. ఇచ్చేసి వెళ్ళాలిగాని, "లీక 
పోతే చాగా జరగదు జాగర్త అన్నట్టు సంజ్ఞ చేస్తుంది.) 

వాలా కాగితంముక్క_ ఇచ్చేస్తూ) మరి నాకు సెలవ? 
ముా(వాలా ఆశ్చర్య వడి, కొంచెం చిరకోపం 

తెచ్చుగుని) అమ్మా ! ఇందాక క్లించీ, ఎంత గగాచేశారండీ, 
బలేవాళలే! ఇంతే నా మర్యాదా ? 

,వమిమ్మల్ని చూనీచూడగాజే నాకు మాట 
వోయిరబ్బో' జూహమన్నా రా ఏమిటి 1. . అల్లా అనిపించాయి 

మొ ధోరణీ మో అందమూ మో అంతఃకరణానూ ? 
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మ_-ఊరకోండీ, నాటకం కబుక్షచ'శూమయానూ ! 
ష్ శ 

ఆ మామే నిజమై కే, పోయినమాట మళ్ళీ ల్యాన్లచ్చింతోో 

చెప్పండి. 

వాఎల్లావచ్చించా ! కొంత రాతమూ*లం నాదగ్గిర 

చిక్కడ్డవ్వూడు మారు వడ్డ మభ చూశేసరికి, నాకు మాట 
వచ్చేసింది, 

మానమస్క్మా_రం. కాస్సేపు దయ చేస్ కూచోండి, 

వా--అవశంం, నబబు?నా నాటాడిలే అడ్డమా ! 

(అని కూచుంటాడు.) 

మమో షేరు ? 

వా-వర హోలు, 

మల(పరికగా చూస్తూ చిరుస్యుతో) మిమ్మల్ని 
ఎక్కడో చూసినట్టుం బే ! 

వాా(ఎగా దిగా మూస్తూ చిరిళోవంతో) మిమ్మల్ని 
ఎక్క_జా ఎన్నడూ చూడనట్టుంచే ! 

మం-ాతమరు నన్నుగురించి పొరబడుతున్నా న్లెండి 

వ---తమరు నన్నుగురించి పొరబడటం లేదులెండి 

(అని నవ్వుతూ) అహోోరించావుగాని, ఇక్క_డ ననీనకుమూర్ 

ఉన్నా రా అమ్మాయి | 

మాలా(కోప్పడి నవ్వి తల ఊపుతూ) ఉం హు క్యా, 

వలానిన్న క eo బస 
చేశానని నవీనకుమూర్ అన్నాడు 'కేర్రీడో 

శీ 
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మ---(తల రూడిస్తూ) ఉం ఉం ఉం 

వ=-అదునో, మళ్ళీ మారు మూవి "లం నర. ల 

జబ్బులో పడుతున్నారు. (కొంచెం నవ్వి) ఓహో ! ఇక్కడే 

మకాం అనిన్న్ (ప స్టూతేం ఇంట్లో లేడనిన్నీ వీరా ఉద్దేశ? 

గానును. అల్లా న్పష్టంగా మాటల్లో (పక టించకూడదు 

టన్ఫ్మూ ఇన్వుజే నూ! (ఇష్టంగా) మోర నవీనకుమూగ్ 

చెల్లెలా ? 

మాాా4నవ్వుతూ, ఆవును, 

వ(నిక్క_చ్చీగా) అయితే, ఓ అమ్మాయి నాక 

తెలియ కడుగుతాను, అదేమన్నా es గొవ్వొ వ్యాథా 

వై త్యమా ఎరగని వ్య క్తిదగ్గర సంజ్ఞల ధరతో పడ్లాన్ ? 

నపీను రానీ చెంప ఊోడిపిస్తాను, 

మ (క పంగా) నేను నివు AY ఎర గననొ విరా 

కల్లా తెలుసూ * మా నవీను మిమ్మల్ని గురించి ఇదివరకే 

లమ చెప్పేశాడు నాతో, 
వాాాపీపహో ! ఆల్లానా !  (విసమిలు తెరవకుండా 

నన్ఫుతూ) అయితే మమించండి. అయితే, నవీనకుమాగ్ 

ఎక్కడ కెళ్ళా డండీ ? 

మ-కళ్ళు వింటకరించి నాలికతో వై ెదిమి 

మూలనించి మూలకి రాసి, రివ్వున ఎడమ మధ్యకి నెళ్ళి, 
వెంటనే వచ్చి) ఎక్కడి శెళ్ళాడో చెబుతాగాన్స్కి విరారు 
ముందు కాళ్ళు కడుక్కోండి (అని సళ్ళ చెంబు సికుర్తుంది). 
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వమెకృపమహన్నట్టు) అబ్బెబ్బే! నాకాళ్మా 

సుబ్బరంగా ఉన్నాయండీ, ఎందుకు మి? కీ శ్రమా థి 

వము---ఎంతవమూ టన్నారూ 1 9డి సామాన్యధర్శం, 

వా-మోారు సామాన్య ధర్మాలుకూడా సెలవియ్య 

కండి మరి, చచ్చిపోగలం. (అని నీళ్ళ చెంబు తీనుగుని కుడి 

ఎదరికి వెడతాడు) 

మ---(అతడు వచ్చేలోపల పీటవేసి, కొయ్యరొట్టి 

ఆకులో పెట్టి మంచినీళ్ళగ్లాసు పక్కని ఉంచుతుంది). 

వ---(కుడి ఎదర్నించి వస్తాడు) 

మ---9దుగో అంగన స్త్రం. ఈ వీటమోద దయచేసి, 

ఈ రొమైకా_్త ఫలారం చెయ్యండి. 

వలానా కక్క క్లదమ్మాా, మహవభో! నే నిష్పుడే 

తిని వచ్చాను, 

మావల్ల కాదు, మీాశేంతెలుసూ ! మా నవీను 

వచ్చి, నీకేం బుద్ధిలేదా 1 నా శ్నేహితు డొస్తే కాస్త 

ఫలార మేనా ఇెట్టలేకపోయావా 'చెయ్యంలాగ ! 1 — అని 

నన్ను సాదించిపోస్తాడు. అందుకని నన్ను తమించి స్వీక 

రించండి. 

వాామోా అన్నగారంకే మో కెంత భయమండీ ! 

అల్లానే కానీండి ! (అని, కూచోబోతూ) అయితే, సగం 

ముప్పాతిక తీసెయ్యండి. తీసెయ్యండి. తేకపో కేతీరా పరివా 

రించ వలిసా స్తుంది. 



ఏ8 చెస్ప లేం! 

మ--మో కొచ్చిన ఫరవా ఏమాలేమ కూచుం 

దురూ ! మోకు వల్లమాలిన మొహామాటంలా ఉంచే? 

వా--(రొక్షైతిసి కొరకబోయి అది కొరుకువడక పళ్ళు 
నెశ్నెట్టి ఏడుపు మొహం వెడతాడు.) 

మాాాబాగా ఉందాండి ? 

వ-పీ, దివ్య చకోరంగా ఉందె. (అని తల ఊపుతూ, 

ఆవిడ కేసి తిరిగి నవ్వి, రొశ్షైశేసి తిరిగి ఏడుస్తూ ఉంటాడు.) 
మాామరి కాన్త తెచ్చి వడ్డి స్తునా 

వావద్దువద్దు. నన్ను చంపుగున్నట్టు ! (అని ఆవిడ 

చేసి రిగి నవ్వుతూ వెంటనే రొళ్లై చూసుగుని ఉనూరు 

మంటూ--త నలో) జన్మాంతరం కాకపోతే నాకు ఈ రొ 

చాపరించడం వమిటి * ఎంతగారవంతో కూడిన బాధలో 

వడ్డానూ { ఎన్నేళ్ళు కొఠుకుతూ కూచున్నా ఈ రొ 

ఇంకే! ఇడి అనలు గొడ్డళ్లకి స్వాదీనం అయీ జూతికాదు. 

మ--(లోవలికి వెడుతూ ఇవతలికి వస్తూ ఇంకా 

అతడికి ఏం వడ్డించనా అన్నట్టు తిరుగుతూ ఉంటుంది.) 

వా-మాడమాస్హయి ! ఇంకా కొంచెం మంచితీర్థం 

వెచ్చిపెట్ట ఎట్సండి. 

క మధ్యకి చెడుతుంది.) 

వ-(వెంటనే లేచి, రొన్లై పుచ్చుగుని, కుడి ఎదరకి 
పరిగెట్టి, అవ్వుడే మళ్ళీ వచ్చేసి ఆవిడ రాకుంజా నే కూచుని, 

మంచినీళ్ళు ఇ "తాగడంలో 'పెద్దవెద్ద ' గుటకలు వేన్తూన్నట్టు 

అ భినయిస్తాణు.) 
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మ---(ఎడమ మధ్యనించి వస్తూ) అప్పుడే తినేశారా! 

వాాాఇ్తబేం వని అని చెప్పేహేసి, ఒఖ్టమాటుగా 

యావత్తూ గుటకాయి స్వాహా, చేసేశాను, 

మామరికా స్ప తెస్తునా ! 
వ-మరి వొద్దమ్మాయాన్ ! జహా బతగను, కాళీ 

వమ్లా లేదు, (అని నవ్వుతూ) మరి నాకు సెలవా! 

మ-=డఉండండి వెడుదుదగాని, మోామి(తుడే వస్తాడు, 

వాఎక్క_డికి వెళ్లాశో చెప్పారుకారు, ఇందాక 

ణ్లించి అడుగుతూన్నా 

మాాస్టీ డరుగా రింటికి, 

వ-ఎందుకూ ? 

మ--ానవముడుగుతారూ! మేం ఒక మనవ ర్తి వ్యాజ్యం 

వెయ్యాలి, 

వాగవెయ్యండి. ఈలోపల నేనువెళ్ళి నుళ్ళీ వస్తా 
తెండి, 

మా(ఒక చిన్నరుమాలు తీసి) నేను లేసుతో 

ఈ రునూలు అల్లాను మూాళారా ? అన్నట్టు జపం 

ఉండండి. (అని, రివ్వున ఎడమ మధ్యకి వెళ్ళి హోర నీ తెచ్చి) 

ఇదుగో ఈ హార్షసీ వరాఖారా ? 

న-(నన్రుతూ) ఇదేనా ? 

మాల జేనా అంటా శేమిటీ ! ఇచే, 

వ--ఇదా ! ఎంతకి పూర్వం ఎక్కడా ' చూడ 

లేదండి, 
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ను-అబ్బ ! పూరగంమాట కాదండీ, (వస్తుతం, 

వా-బన్, (పన్తుతమా ! చూస్తున్నాను. 
మూాఎల్లాకం దంటాలూ ? 

వాాాఎంత యిడిగా ఉండాలో అంత యిదిగానూ 

ఆంది, 

మ--ానమిటండీ, ఊరిఖేనూ ! స్పష్టంగా శెప్పండీ, 

ఆలోచించీ |! 

వ--అనలు ఆలోచనే పోకుండా ఉంది. అయినా 

మోవంటివారు కోరి నప్పుడు చెప్పక తప్పదు. దీని తెలుపు? 

నలుపూ మెట్టు కలగలపుగా ఉన్నాయి. ఇది సరిగా 

ధ్వని స్తుందని మీ ఉభ్ధేశ మేగాని, ఇది సరిగాలేదు. నంసారి 

పత్షంగాకుడా లేదు. రూపం ఉంటే వమయినట్టూూ ! 

మా-ాశేనల రూవమేకాదు, దీని నాదంకూడా ఎంత 

మనోజహారమో గమనించ మనికుజా మిమ్మల్ని కోర 

వాశా(వినడం నటిస్తూ) నాకేమో నాదం వినబడ్డం 

"లేదండీ ! 

మాూానరి సరి. మూరు ఒకటోరకం దద్దమ్మలా 

ఉన్నారే ఎక్క_డోగాని ! అవునూ ! మూగతనం ఇస్ట్రపడే 

వాళ్ళకి నాదం తెలుస్తుందా, స్వరం వస్తుందా ! 

వాలావచ్చేనరికి ఎంతసేపు వడుతుందో, వెళ్ళిపోతా 

నండీ, 



కంగంా-ల్రీ ప్ 

మాలాస్వరం రావడమా ! కొందరిక్ నిమిషం. మిరు 
ప్రయత్నం చెయ్యకుం=*నే నిరాశలో పడతాశే! చూడండి 
'జెలు స్తుంది, ఈ క ్రైలో ఎంతే గానం ఖై దువకి ఉందో | 

వాఎ మోనమ్మా ! చేను కనిపెట్ట లేను, పహోర్మ్మసే 

జంతువు నాదాన్ని ఖైదు చయ్యడమేశాదు, విరిచి, 

ముక్కలు చేసి, వోగులెట్టె నమిలి మింగేస్వాండి, హో్షని 

కొయ్య నాడానికి విరుగుడు. నావల్ల కాదు, మహాప్రభూ ! 

మా-ా-ఇది సరిగాని, మోకు నివాసాం అయిందా ? 
వ-ా-అవడంలోనూ మళ్లీ [| నల్లా ='యిందనుకున్నా 

శబుకి? మా జోరుగా అయింది, 

మ---(నవ్వ్, గారాం సూచిస్తూ అబ్బ! నిజం 

ఇెన్పండీ | 

వ-(నవ్రుతూ) ఊరి కేచే అన్నానండీ, వమురొవాలా 

ఎంచకండి. 'పొతిగ మందొచ్చారు, రావడం. [వతీవాడూ 

తనపిల్లని నాకివ్యనని చెప్పి చక్కాపోయాడు, వీడిదుంప 

తగిపోనూ ! నామాటేశేం గాని మోకు ఏమా[తమైనా 

రొంచెం పోబాహాం అయినట్టా ? 

మ--వీనాహామూా అయింది, అన్నీ అయిపోయి 

నాయి, 

వ-అయ్యు ! మా మనవ ర్తికేనా వ్యాజ్యం 2 

మ----అవును. 

వ=ఎనస్నా ళ్ళయింది, వారు గతించి? 
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మ--నారాంలీ మొహానికి ఆమా(తం కుణానా ? 

గకించికే యింశీం, ేరివీగా బతికేదాన్ని. 

వంా(ఆశ్చర్యంతో) తెలియ కడుగుతున్నానుః 
మారు వునిన్రీలా, వితంతువులా ? 

ము--ాఏదీకాను, 

వ-_-మిమ్మల్ని మోభ రృ వొదిలేసి ఉంటున్నారా? 

మా కోలియని మాటలు అనకండి. వార్చి నేనే 

వదిలిపెట్టాను, -జేళంవిరాదికి ! వారికి నామరూపాలు ఒక 

తేళ ఉంకు నావళ్లే ! 

వాఅయి తే, తవారిప్పుడు అచేమాశేమిుటీ * వా 
కింకా గతించడంలో కృ తార్ధలు కాలేదుగనక మిరు 

నన్నుగాని మరొకర్ని గాని వెళ్ళాడ్డానికి శా న్ర్రరీత్యా వీలు 

లేచే! 

మా-దిక్కు_మాలిన శాన్ర్రం పోదురూ |! వెగా, 

వీళ్ళు అనేవి కల్పించుగునేవే గాని, అదివరకే ఉండవ్ 

అవమారుగా,. 

వ-అసంభవం అని రాశిగా తెలిసిన విషయాల్ని 
గురించి బేరశాలెందుకూ 

మా-పళ్ళమాట అన్నది నేకా చే! 

వా-అయిలే, మీరనేది తాత్కాలిక స్నేహమా? 
మానా నోటంట కుడా అనిపించి నన్ను వంచన 

వసి పారెయ్యాలని మోగోల. కాని, ఆనూత్రం అభిపాయం 
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లాంటిది ఎవరి మనస్సులో నక్కి_ఉండ చేమిటి ! మ్ హృద 

యంలో మాతం అల్లాంటి న్నేహోభిలావ సుతరామూ లేనే 

-లేడాయీమిటి ! అన్యజనం ఎవ లేనా వమున్నా అనుకుంటా 

శేమో అనే భయమే లేకపోతే ఎవరండీ తక్కువవారూ 

మారా! 

నామోజ చెప్పేది నూటికి తొంజ్ర చిలుకు 

సత్యం కావచ్చును. కాసి, (పకటన ఎంతేమాకమూ లేని 

సంద ర్భాల్లోకుడా, ఇతరుల మనస్సుల్లోకుడ ఫలానా 

మోస్తరుగా ఒక్ చెడ్డవ్యాపారం ఉండితీరుతుందిాఅని, 

తమరు అనుకోవలిసిన కరం తమరి! ఎందుకు పట్టాలీ 1 

అటువంటి భావం తేదు అని ఇతరులు తవు హృదయం నప 

నూణంగా ' చెప్పీనప్పుడేనా తేమర్ని తమరు ఎందుకు 

దిద్దుకోకూడదూ ? 

మ=-ఎందుకో దిద్దుకోకూడ దా ! నత్యం అనేది ఈ 

కాండలో లేదుగగక ! పెగా, మహాబుషులకంకొ తమరు 

ఘనులు కారుగదా అనే ఛ్రైర్యం చొప్పున. 

వ--రామరామ ! నేను బువీనేవి టండోయ్ | 

శుద్ధ నచ్చిమనిపి. నూుళ్లి, 

మ=-పచ్చి కాకపో తే యిక వ్యవహారం పండయే 

చేమి టింక ! నశేఠలెండి మీకేమి అనుకోకండి, ఊరికే 

మిమ్ముల్ని పరీఖీ స్తున్నాను, 

5 
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వ--మాహ వమిఅనుకోకండి, కొందరు తెగ బక్తి 

తస్తూఉండి ఊరికే పరీవీ. స్తున్నాం అంటా ైండి, 

తపాశామిోా రుదార స్యభావులు. 

వమా ధదడార స్వభావులు, కానట్టు మహా |! 

మ-=-మోకున్న అనుభవం గొప్పది, 

వ--మోనకై న అనుభవం చాలదు. 

మ---మోాభు లో కారీతులం. 

వ-మోరు వొర్డి తీరులు, మిమ్ముల్ని నేను కోర 

కున్న స్పూడు మారు నాకు యోగ స్ట మ్మలేం ఇయ్యుచచ్చు 

అండి, అడగం బే ఎందుకూ 2? 

మాఅక్క. డక్కడ మివంటివా వంటార. 

వాలానికావంటివారు ఇక్క జే ఉన్నారు. 

మూాతమరు అక్కుడిక్ మహా చారి తవ్చనివాయ 

గాపున్కు పావం, స్వచేళీ (పవరాఖ్యులు | 

వ---(ముక్కు_మోదవ వేలెట్టుగుని) పారపార, నా 

సంగతి నాకే తెలుసు. నాలోట్లు నాకున్నాయూ. 

నుఇవానేం * అటువం టప్పుడు" ! 
వనవీను నన్ను ఎరుగును. ఎరుగున్న చోట 

(నోపహాం పాతకం. వైరం ఎంతేమాతమూ? లేనిచోట చేసిన 
(దోహానికి ఊమావణ ఉండదు. 

మ[పన్తుతం మో తిరన్క్మరణమే [దోవాం. 

వాసి మో అభి పాయం, 



కంగయాకి కెన్ 

మూూసనొ అభి పాయంకాదు, నా(పాయం. చెగ్య్మా 

ఇది కరుణం, 

వతరణం సిద్ధింప చే_స్తే సేనే తరుణం, లేకపో తేకాదు, 

మ--ా-కాకపోవడమేమిటీ ! మోకు తెలియడంకేదు. 

తరుణి (పనాదించిన చే తరుణం అం'పేనూ ! 

వ-అది నేనరగను. స్నేహమే నాకు లత్యుం, 
కొత్తన్నేహం వచ్చి పాతన్నేవోన్ని తుడి చేసెయ్యకూడదు, 

మ---న్నేపామే మాకు అయ్యం అయితే, మూరు 

పుణ్యం కట్టుగోండిలాపాపం నేను జమ క ట్టుగుంటాను, కు 
(పవృ ర్తి తి నాదిగనక్. 

వా--ముద్దాయీా జడ్జీకుడా ఒేమనిపీ. అయినప్పుడు 
"కీసుతీర్పు క చెప్పినశ్లే ఉంటుంది. 

మ----(కుడి వేపు కాసి, త్మీవంగా) ఆగండి. మోసే 

మూటలు క స్రైయ్యండి. మోారు మొండివాదన క మ. 

మనస్సులో ఉన్న కోరిక[పకారం అంగీకారం ఇస్తారా! 
తేకపోతే నోలచేసి జనాన్ని పిలవనా? 

వా-మోారు నముర్తులు, మోయిష్టం | 

మ=-అయి శే, కాస్కోండి. (పెద్దపెట్టున అరుస్తూ 
ఏడుస్తూ) బాబోయ్ , దొంగాడండ కోయ్, “చం చెస్తున్నా 

డండోయ్, నవీనూ, రారోయ్, అయ్యో, అయ్యా | 

వా--(మహో బేవి మొదటి కేకతోనే, మూగాడులాగ 

మొరుగుతూ భయంకరంగా ఉరుముతూ చంగున గంతేసి 

కుడి వెనక ీసి పారివోతాడు.) 
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(కుడీ ఎదర శేసి ఏమిటి ఏమిటి ఏమిటి 

అంటూ కోలాపహాలం) 

నప్ను----(కుడి ఎదర్నించి వస్తూ, వెనక్కి. తిరిగి 

చూసి వమంశోంప్, మూరు అక్క_డే ఉండండి, నేవచ్చా 

లెండి. (అంటూ రంగంమోాదికి నడిచి) అమ్మాయి ! 

చెల్లాయి ! 'ముహా జేపీ మహాదేవీ ! ఏమమ్మా |! ఏమిటీ? 

ముూా(వరహూలు తిప్పించుగుని వెళ్ళింతర వాత, తను. 

శేకచవేస్కి కళ్ళు తిరిగిన శ్లై తూలి, కూచోపడి, ముక్కు_మోద 

వేశేసుగుని లెంపలు వేసుగుని, వశ్చాత్తాపం సూచించి, 

పక్కకి పడిఉన్న స్థితిలో నవీను రాగ్యా వడుకుని క ళ్ళుమూసు 

గునే ఉండి భ యం వేసినట్టు నటించి వణుకుతూ) ఇక వెళ్ళు 

మరి చూస్తాను ! మాఅన్నయ్య రాసీ సీపని పట్టిస్తాను. 

న-వచ్చానమ్మా, బాబూ, వచ్చాను, ఏమిటీ ? 

ఎవరూ ? వడీ ? 

మా(వణక డం మానేసి చటుక్కున లేచి, ఒళ్ళు 
విరు చుగుని, కళ్ళు నులుముకుని, మిటకరించి, చిటిగేసి, 

చిరునవ్వు నవ్వి) ఏంలేదు, నవీనూ ! ఏదో పీడకల వచ్చింది, 

నాాఓటసి సీ కల బంగారంగానూ ! చంచేశావే! 

చముటో అనుకున్నా నూ ! చెప లేం [ 

(తెర) 

al 
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(స్థలం-వర హాలు మకాంలో ఒకజోలు, వాప పదిచి 

ఉంటుంది. వున్నకాలు ఉంటాయి, కుడిఎదర 

నించి వరహాలువచ్చి ఎడమకి చూసీ] 

వా(తనలో) ఎవడో ఇటుశేసి కరపుచ్చుగుని 
వస్తున్నాడు. నా అపరాధానికి శిక్ష అవుతుంది గావును, 

'చల్లెలి మాట పట్టుగుని నవీను నన్ను తన్నించడానికి చేసిన 

ఏర్పామై ఉంటుంది, వరాద్దాం, (అని మళ్ళీ కుడిఎదర కి 

నెళ్ళిపో తౌడు, 

కో(చంకోని దుడ్డుక[ర పెట్టుగుని, తూలుతూ, 

ఎడమ ఎదరనించి వచ్చి, ఆగి) ఎవడయ్యా, ఇక్కడా ? 

వా(కుడి ఎదరినించి వచ్చి) నేనే! (అని కీవిగా 

నిలబడ తాడు), 

కోంానువ్యా ! 

వ-అవ్రను, నువ్వెవడవ్ | 

కో==నన్ను *ఎవడవ్* అంటావ్ ? (అని నాలిక 

కరిచి"వెట్టి కొట్టబోగూ) నేను నీకు భర్రగార్ని ! కెలిసించా ? 

వా తెలిసింది (అని నవ్వి) పోాపేరు ! 

కోనా పేద కోదండం, 

వాబన్, ఉంలేకదా ! అయితే ఎంజెయ్య 

మంటావ్ * 
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కొక) దండం పెట్టి ఏ డనమంటాను. తెలుసునా? 

నాచేరు ఎందుకు అడిగానే 9 

వ---డరికేనే (అని నవ్వుతాడు, 

వో---అశే. సిగ్గులేబే నచ్చినోడికీ ! వడవమంశే 

నవ్వుతావేరా | నువ్వు నవీనుగార్ని ఎరుగుండావా ! 

వాా(గట్టిగా) ఆ. బాగా ఎరుగుదును. 

కో(అనుకకిస్తూ) బాగా ఎడగుదువ్ ! (అని 

కొడుతూ) ఆలోచించకుండా అంత గట్టిగా నెచ్పేస్తావేం | 

వ==-అదా ! అల్లాయి కే, ఎరగను, 

కో_—_అదుగో ! ఎందుకు ఎరగవ్ ?* (అని మళ్ళీ 

క్రొడతాకు), 

వ--(చాక్కా. విప్పి పారేస్తాడు). 

కే__అచేటి ? 

ననువ్ర్యు త నివితీరా కొట్టుగోడానికి వీలుకోసం ! 

(అసి నవ్వుతాడు. 

కోం--నువ్వు యంటనే యేడుత్తావా యేడవ్యా | 

(అని కొడళాడు). 

వనే నేడవను, 

కో_ఒకే ' జాగర్త పట్టుగుని ఉతిగానంకే, 

గూళ్ళు తొలిగిపోయి, తో ళ్ళు "రేగిపోయి, బుర సికారై 

వోయి, సనతావు ! కబబ్దార్ ! వడు, నామాటిను, వడు! 

వనీ యేడుపేదో ను వ్వేడుద్దూ | నే నేడవను. 
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క_నాక'ంెకు మొండిజాతివేగాని యిను. నసీను 

గార్ని ఆఎరుగుంజావా 2 

వా--(వెకీలిగా నవ్వి ఊకకుంటాడు,) 

కే___ఊరకుంటావేం ? 

వాలాఎరుగున్నానో లేకో, వదో ఓతీ! 
కగేసరిగ్లా సెప్పమంశేు నట్ నీ జలుబూ 1 (అని 

మళీ, కొడతాడు.) 

వ-పోని నీయిపైం ఎలానో అలాగే! 
a) ౧౧ గా 

కోనిన్ను సెప్పమని నేనం౧స్కే_ నాయిబ్లంవీకి ? 
: ళు 

(ఆని మళ్ని కొడకాడు) నీకు మపివేచేంటి |! 

వా-ావేదు. 

కో__మకి లేశపోతే మతివేదని ఎట్టా సౌలును 

గుంణావ్ * (అని నుళ్ళి కొడతాడు.) 
» న 

వాతం ల న తేవు₹ నలవియ్యాదీ. 

కో----అన్నింటికీ నా చెభావమే కారణం, ెలి 
సంచా ? 

వచి తం, 
ల 

కో=నవీనంగార్ని ఎరుగుండావా 1 సకిగ్లాచెప్పు, 

వ----దీనికి సమాధానం నా మనస్సులో ఉంది. కాని, 

నాయిస్ట్య్రం నాకు తెలియదు, నాయిస్ట్రం సరిగా తెలిసినవారు 

మిోరొకే. కాబట్టి, నాయిస్ట్రం ఏమిటో ముందు మోరు 

నాతో ఓమాటు చెబితే, ఆతరవాత, ఇదుగో ఇదినా 



4U చెప్ప లేం! 

యిష్టం అని శేను తమలో యధావిధిగా మనవి చేను 

గంటాను. 

క_జీన్ ! అయితే యి[టా ! సెవుతో సెబు 

"తాను, 

వ-ా-భక్కాడ ఎవ్వరూ లేరు, పెక్ చెప్పండి, నాకు 

చెముడు లేదు. 

కో_నీక చెముడు ఎంచేతలేదూ ? (అని మళ్ళీ 

కొట్టి) వం? 

వా--(కోదండం వగ్గిరికేళి  చెవిపడ తాడు.) 

కోజూా-(వదో ర హాన్యం చెబుతూన్న ట్టు నటించి) 

నపీనుగార్ని ఎరుగుంజావా ? 

వా-అది తమ చిత్తాన్ని బట్టి ఉంటుంది. 

క్రో బేష్ |! ఆయనకి కావలిసినోళ్ళ యిషయంలో 

ఎచ్చుతగ్గు యాపారం నడికించావా లేదా ? 

నవా--అదికుడా తమచిశ్తాన్ని బట్టి ఉంటుంది. 

కోీద్రిప్పుడు నిన్ను చట్ట పకార ౦ ఎందుకు సిత 

కో_ట్టకూడదూ ? సెప్పు. 

వ---అదికుజణా తము చిత్తాన్ని బట్టి ఉంటుంది, 

కో=నోతుమూసుకో, నేను *వెప్ప అని నిన్నడి 
గినా నువ్వు ఊరుకోవలిసించే తెలుసా? నిన్నిష్వుడు 
ఎందుకు సావదం చకూడదూ 1 సెప్పు, 

వ==(నోకుమూసుగుంటాడు) 
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కోంా-హోాట్టాడ వేంరా? (అని కొట్టీ హెగా ఉంటాడు, 

నఏను---(ఎడవు ఎదర్నించి) కోదండం, కోదండం |! 

(అని కేకలు వేనుసంటూ వచ్చి, కోదండాన్ని పాసి) 

ఒరేయ్, అగు, ఆగు, 

కో----ఎవ(డా నువ్వూ * (అని కళ్లు. ూసు7పని 

చాదెయ్య డానికి నవీనుశేసి నడిచి తన యజమాని అన్నిగ 

హేంచినట్టు నటించి ఆగుతొడు). 

ననే[నా ! ఆగు, ఎంత పొగరుగా ఉంది నీపనీ ? 

కోఅయి తే, వచ్చేది తమరని యాను నా శెందుకు 

సెప్పలేదూ మొదలా ? (అని వరసాల్ని కొడతాడు), 

న=ఓరి భడవా ! ఉండమంటూంళే ఏమి[టా అదీ! 

కోవటండీ ! కొట్టడంపని సాయ-,తం ఈం:ందని 

సెప్పారుగా { 

స-చెప్పాను, నిజమే, 'చెబి తేమట్టుకు, వరహాల్ని 
కొట్టమన్నానా ! ఉన్నాడేమో చూసిర మన్నాను, పడి 

'శావ్ర లే, ర్రిల్లారా, (ఇస్తూ) ఇదుగో రూపాయి, ఇదట్టగెళ్ళ 

సుబ్బరంగా భోంచెయ్. పూరాగా సోజా అవీ తాగే 

సెయ్, ఒక్క గంటలో నన్ను కలుసుగో. సీ అవసరం 

ఉంటుంది. 

9 త్ర శె త్రిళ్ళవ్వుడు, మిమ్మన్ని, 

ఒళ్ళు కుమ్మేసి సై డుశాలవలోకి యీడిచే తే త్తి, ఎన్ని తెపలు 

6 



42 చెవ్చ లేం! 

ఇంటికి మూనుకు పోయాను బాబు! నేను మం చోళ 

శానా * 

నాసరే. వురి చేలకుండా నడు. 

క్రో_---(ఎడము ఎదరికి గర్వంగా బోతాడు) 

న-=(కోపంగా) నిజమేరా, వరపహాలూ | 

వ--(దీకంగా} ముందు తన్ని ంచావుగ దా, వమైశేం! 

నాచాలామెంది అన్నారు రా | 

వ---ఏవునీ 1 

నాఆ అల్లరి కొంతకీ మూలకారణం నువ్వే అని, 

వాఅసలువాళ్ళు వమన్నారు ? 

న=నసరి. ఇల్లాంటి సంగతులు అనలువాళ ఇని అడుగు 

తానూ ఏమిటి? వగా, నేనింకా అన లావిణి కలుసుగో 

లేదుగా ! 

నాాశామరి నువ్వు విశాయింటికి ఇళ లేదూ ? 

న-వెళ్ళాను. ఇంటిదగ్గిర్నించే వస్తూంటా. 
వ--రవిడ ఇంటిదగ్గిర లేదుమరీ ! 

నవీడీసిన స్టే ఉంది. ఆవిడ మూ యింటిదగ్గిరో 

ఎందుకు ఉంటంంది ! ఆవిడమాట అల్లాఉక్ణి, ఈలోపల 

మూ బనలో చాలా తేమాపాజరిగింది. 

వ-వమిటా తమాషా? 

నమా చెల్లాయిం హోరున వీడుసోంది. “అన్న 
య్యూయ్ ణ్ అన్న య్యోం్ * అని కేకలెడుతోంది. జన 
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పోగవుతున్నార 1 వాళ్ళని కసిరి పంపించేసి, నంగ తేమిటని 
మా చెల్లెల్ని అడిగాను, 

వాపం చెప్పిందీ + 

నాచాలా భయపడిపోయింది. దానికి నాదగ్గిద 

వల్లమాలిన భయం, 

వ-అయిడంటుంది. లోకంలో చెల్లీళశ్ళకంటు ఈవి 

డకి భయభక్తులు ఎక్కువై ఉండచ్చు, పావం ! వమందీ ? 

నవమీ లేదు. *వదో పీడకల వచ్చిందన్న య్యా!” 

అంది, 

వా-పావం, వాలా నీరనంమనిషి గావును, లేక 

పోతే నరాలతాలూకు దీర వ్యాధి వచదేనా ఉంచేమో! 

న-లేకపోవడ మేమిటీ! డానికి మనోవ్యాధి | 

ముగుడు వొదిలేశాడు. వాడిమోద దావాకోనమే కదూ 

ఇక్క_డిరొచ్చాం, నను (పతీరోజూ వీ డరుగారింటికి "వెడు 

తున్నానని చెబుతున్నాను. అది నమ్మే సేస్తోంది. 

వామరి ఎక్కడికి వెడుతున్నావ్? చెప్పడానికి 

ఇబ్బంది "లేకపోతె చెప్పు. 

నలా-చెపాను, రా. ఇల్లా కూచుందాం, (అని కూ 

చుంటాడు.) 

వా--(కూర్చుంటాడు,) 

న-ళ్నే హం. బాగా దట్టం అయినతర'వాత గాని, 

కొన్ని కొన్ని ఆంత ర్యాలు చెప్పే సెయ్య బుద్ధి వెయ్యదు. న 
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చప్పజ-నికేం, (గంధం యావత్తూ చెప్పసానుగాని, ముందు 

నుఫ్వ్వు ఆనంగతి నిజమా కాదో చెప్పూ, ఆవిణ్ణిగురించీ | 

న--వనంగలతీ నువ్వనేది | ఎవర్ని గురించీ / 

నాామిళ్తే [కోరం గురించి. సినిమాతార ! 

వ---వమిటి అవిళ్హిగురించీ ి 

న---అవిడ |వన_ర్హన మంచిది కాదని నువ్వు ఊ స్పెస్తు 

న్నావుట, నిజమేనా 1 

నాా-నావమరావమ ! నాకేమి అవనరంరా? 

వ-ఎమో ! కాని, ఆవిడ ఎంతమంచిది, ఎంత 

మంచిది ! చేను అయిదుసార్లు ఆవిణ్ణి చూశాను. ఆవిడ 

నాశేసి తిరిగి నాలుగుసాద్ల నవ్వింది. మూడుసార్లు మాట్లా 

డింది, రెండుసార్లు కఠరకంవనం చేసింది. ఒక్క_సారి ఒంట 

రిగాకుడా సమాశేశం అయినాము. ఆవిడ ఎంత యోగ్యు 
లాలో నీకు తెలుసా ? 

వనాాానాశేంతెలునూ ? తెలియదనే శెబుతూంటా ! 

నా కెట్లా తెలుస్తుందీ 2 

న-అంకుు నాకు తెలుస్తుందని నీ ఎత్తిపొడుపు. 

ఆబ్బో ! నీకు తెలిసినవి నీకు తెలుసు, నువు వ్వు మడిగట్టుకుని 
కరాన్చ నట్టు కబుర్లు చెప్పకు నా నా దగ్గిరా | 

వాాపంత కోప్పడ తా చేమిట్రా | నాకు "తెలియదు, 

నేను ఎన్నడూ ఎవ్యరిదగ్గిరా ఆవిడ (ప్రసంగం తీసుకు 

రాలేదు. వోన్తీ ఒక్క_టి అడుగుతాను చెవ్వు. ఇప్పుడు 

అవిడగొడవ నీకోమా[తం ఎందుకూ చెప్పూ ! 



కంగం-కీి డ్ 

న-=ఎందు కా ! _మంచితేనానికి క చెడ్డ నడ వస సూంశు 

నను భరించ లేను, 

వ-ఆయి తే నన్ను ఇప షం జెయ్యవన్నావ్ శి 

నలా-ఇంకా చెయ్యమని అనటం లేదు, వెనక చేశావు 

కంటున్నాను. ఆవిడ చదువుకున్నంత మూ తాన్ని, వేషమూ 

వేషాలూ వేసినంత మాన్ని, నలుగురితోనూ కలిసి 

కట్టుగా ఉన్నంత మా(కాన్ని, తగుదునమ్మా అని సిబోటి 

గాడు యాగీ చెయ్యడ మేనా 1 

వ(శేచి) మహాప్రభో ! నాకేమో తెలియదు. 

నంా- తెలియ దేమిటి, బోలెడుమంది చెబుతూంకే. 

వనీతో చెప్పినవాళ్ళు అనామకవు ఘటాలా 
వాళ్ళు బలాదూరూ. నామకులా! వెళ్ళి కనుక్కుందాం నడు, 

న---అల్లా అంశే ఎల్లా! బోలెడుమంది. 

పాావాళ్ళ పట్ల "చెప్పు, కొంతమందిని, 

న-లాఫలానా అని పేర్లు ఎల్లా దొరుకుతాయి, జన 

వాక్యం ! | 

నాఒఖచేరు చెప్పు పోనీ! కగు 

వస్తూ. 

ల్లా! 

వాఎల్లా ఏమిటీ? యధార్థ మై ఉంకే ఎల్లా అంటూ 

కపూర్చుంటావా 1 ఆ బోఅఆడువుందిలో నువ్వే అసలు బోలెవి 

అన్నమాట | జనవాక్యం అశు నీ వాక్యం అన్నమాట | 
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నేను ఎవర్నో యాగీ చేశాననే కల్పన చేసి యాగీ సృష్టించి, 

చెంచి, పొకిస్తూన్న ది కేవలం నువ్వు ఒఖడవే అన్న మాట ! 

ఆ సంగతి a శ్వ స న 

నంలాాఅబ్బా, ఎంత ఉపన్యసించావు ! ఇంత అడ్డంగా 

వాదించగలడు నీబోటిగాడు, అనుకోలేదు నేను ! 

వా-ానాబోటిగా డంటహే? 

న---తనకివం కే లేదనుకు నేవాడు, 

వా--ఎమో ! నాకు తెలియదు. 

న-చాలా చితేంగాణంది. సీకే తెలియదూ ? 

వ కెలియదు. నేనెప్పుడూ ఏజనుణ్ణీ అడగ లేదు, 
నఎం చేత ? 

వా-ానాకంశు నావిషయం వాళ్ళకి ఎక్కువ కొలి 

యదుగ నక, 

నలాానేచెబుతా విను, 

వ--అడక్క_పోయినా నా? 

న--అబ్బ, ఉన్న మాకునవుడు అడిగించుగో 

కుండానే చెప్పి పారెయ్యాలి. మిస్ గోరువంకనీ నిన్నూ కలిపి 
లీ తరవాయి లేకుండా అనుకుంటున్నారు, జనం ! 

వ-వ్రదేనా నువ్వు నాతో మాట్లాజాలన్నా వు ? 
న-అన్రును. స్నేహితుడవ్ = నీపేరు పాడై పోతూంకే 

చాస్తూ ఊరుకోనామరీ ! 

వాా-ఎవగున్నవాళ్ళే చేద పాడుచేసేది. ఎరగని 
వాళ్ళకి సరూ తెలియదు, పాడూ తెలియదు. 
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ననీ పేరు పాడుచేస్తూన్నది, చేనంటావా + 

వానేనన్నానా? ఏ జనంి మిదోపె టై నువ్వే 

తంటాలు వడుతున్నావు, 

న-అవును, జనం అంకే![|పపంచం, |వ్రపంచాన్ని 

ఏకమొత్తంగా బుట్టలో పెట్టి దావేస్తావా యేమిటి, నాకు 

జెలియ అక ee నిప్పులేని పొగఉండదు. ఏదో రవం 

జెనా కమామిషు లేంచే, ఉ _త్తఫ్రుణ్యానికి ఎవడికి పట్టిం 

దిరా ఇలాంటిమాట నీమోద వెయ్య డానికీ ? ఎవడికీ లేదను 

కున్నావా వమిటివని ! 

వ--మిస్ గోరువంకకీ నాకు?. ఒక్క_సందర్భంలోనే 

అయింది పరిచయం, 

నలాఇహా నేమ్మరీ ! చానిపేవె నంబంధం. 

వా--ఒక్క_సారే! ఆనేకజనం యొక్క నమత.౦లో 

నచా(లా, నీకు తెలియదూ |!  అమాట్టాడ్డం 

లోనేఉంది (గంధం ! వోనీ, ఆవ్యక్తి నీతోచే మాట్టాడం 

ఎందుకూ ? నాతో మాట్టాళ్లేదే ! తక్కినవాళ్ళతో మాట్టా 

శేద | 

వాాఅదా వడుపూ 1 మిశ్చకోరం నీతొ కే మాట్టా 

డ్డ వేం! మోా ఇద్దరిమోాదా ఏం చెప్పుగుంటున్నారు మా “జనం” 

నలా-నామోదా ? నామోద అవకతవక (పణారం 

సాగి సే స జనాన్ని మూటిమోవ కొట్టిసాను, జనం పళ్ళు గవ్వ 
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ల్లాగ రాలాయి, నేనా! అబ్బో ! నాదార వేకు. నా న్మిగహా 

ళ్ క్రీ నిడస్సీర ఎక డెడికిండి? సి శెటా నసుందీ*? ఎటా 
ఛం —టె య ఓ 

నిలు న్వందీ (4 

— శో నే గెందుకో అనుకో కూడదూ ? 

ఆమాత్రం అహం” తో న్యనహాః చ కూడని మని 

ఇ,నడూ ? 

నసఎాావంతట గింజుకో |! సిక్ - వీంచలు పడ్డాయి ! 

శ నిక మిన్ గోరువంకోకీ నంబంధం అనేనూట త 

లోకం నోరడుముయ్యడ్ 3 కష్టం. 

వాలాస్ నొ రముయ్యడం క్స్ట్రతర 0, నువ్వు సాల 

లోకానివి. జనం అంకు తనే. _అనేకత్వంలో ఏకత్వం బే 

గావును--- లక ha అనే నేకత్యమో : ! 

న--చాలో తభిసీళ్ళు చమూసిన'వా భళ్ళున్నారు. 

| శ్చర్యం ఏముందీ ! (స్ర్రీఫ్రురుషుల వరిచయ. 

అంశే భొతిక సంపర్క. నిమిత్త మాక మే అని కొందరి 

ఉద్దేశం, 

న తెగేసి ! ఇంకా మెల్లిగా “కొందరి ఉదేశం 

అంటా వేమిటీ ! మెడమీద తలఉన్న |వతీవాడి ఉద్దేశం 

కూజా అంలే---అది యితరుల బక్టిపారం అయినప్పుడు | 

అమాటకొస్తే నా ఉ బ్లైశ మరా నా అనుభవనుూ కుడా 
ఆంలే! . 

నసలా--అటువంట ఉద్ధేశం ఉన్నవాళ్ళు, అన్య స్రీ 

వురషుల పరిచయాన్ని న్నేహూ మనీ, దోన్తీ అఫీ, మోహం 
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అనీ, ఆరవురలు లేకపోడం అనీ, వేళపాళలు లేకవోడం 

అస, పూసుగు తిరగడా లనీ, సంబంధం అస్కీ ఖాయం అసీ 

అనేసి, ఇంకా కసితీరక, నూటలు డబ్బెట్టి కొనుక్కు 
రావలిసిన అగత్యం లేకపోబట్టి ఉన్న నంగతికి మరి నాలుగు 

స్వంత కవిత్వాలు సంపుటీ చేసి గర్భధారణం,  స్రుత్రజన భం 

కుడా జరిగినట్టు మాట్లాడుతూ, ఆ ఊహా శిశువుకి నామకర 

ణం చేస్తి వాడికి కుజా ఎవ శెవరితో నంబంధమో సిర 
వచ్చేస్తారు. శ్ 

న-కొందరు అల్లూ అంటారు కాని అవన్నీ అజ 

ద్ధా లాాలని అర్థం వచ్చేటట్టు నును మాట్లాడు తున్నావు. 

కాని అనస్నీ జరిగి ఉండడం అనేది కుడా అక్షరాలా సినలు. 

వా---అయితే చాలా నంతోవం, కొరదరు అటువంటి 

సందర్భంలో తమరు ఉండి ఉంకు ఏమి (ద్రోహం చేసి 

ఉండేవారో అటువంటి (ద్రోహమే మరోడు నూతం 

ఎందుకు చేసిఉండడని లోపల నిశ్చయం చేనుగపని, వెకి 

అదిఒప్పూగోక, మోదుమిక్కి_లివ_స్పేగాని మనస్సుకుళ్లు వకటన 

చెయ్యక్క-_ ర్లేదుగనక శాాలఅ£టువంటి సందర్భంలో తమనే 

గనక ఉండిఉం కే తమరు మహోత్కృష్ట్రంగా న్యవహారించి 

ఉండేవాళ్ళం, అని చెబుశూంటారు. 

న--ఎవళ్ళనూటో ఎందుకు ? నేనంతే. 

వసనే, నన్ను నువ్వు నమ్మువన్ననూట, 

=== నేను చత్యం నమ్ము "ను. 
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వ-—ఈ వ్యాపారాల్లో, ఊసాోగాన మేగాని, ను 

సత్యం దొరకటే! 

నంానువ్వ నేది (పత్యశు సావ్యుంమాట గావును, 

ఆది అక్కర్లేకుండానే బోలెడు ఇతర [వమేయాలు న్యా 

లని హెాగ్షేసి బుజువుచేస్తున్నారు. అయినా స్థలం, నమయం, 

సందర్భం, ఒడుపూ, వాలకం, నెపం, తరుణం, క ర్చృం--- 

కాలా ఉంటాలురా, (పతీవాడికీ కౌెలునూ | 

వ-ఎమూారా ! ఇందులో నమ్మక్ మే సత్యమూనూ, 

సత్యం అనుకుని నమ్మాడమూనూ ! 

న--ానాకు నీయందు దోషం ఎంచాలని లేదు. 

వాావెయ్యిముంది ఎర గనివాళ్ళదగ్గిర గౌరవం పోయి 

నానశేగాని ఒక్క ఎరుగున్న వాడిఎదట కానిమూట 

పడడం క ఫ్రం, 

న---ఎరుగున్న వా శ్లె కే చిక్కులు మింగేసి తప్పులు 

వతమించేసి ఈారకుంటారు. ఇటునంటి వ్యాపారాల్లో ఎరగని 

వాళ్ళు చెప్పినముక్క_ తవ్ప ఇతరం నుత రాం నమ్మకూడదు. 

వనా్రా, పోతాను. మతి పోగొట్టావ్ , నీధర మా 
ఆని, 

న-డఆంగరా, 

ననీ న్నే హానికీ సీకూ ఓదల్ణం. ఇంతటితో వొదిలి 
డిలే చాలా నంతోషిస్తాను. 
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ననసీకు కోపం వే నే చెప్ప లేనుగాని, ఇటువంటి 

దోషం ఉంకే, తప్పకుండా అల్లరిచేసి తీరవలిసించే ! లేక 

పోతె నంఘం పాశై పోతుంది, 

వ_సశేనశే. సంఘం పాడవకుండా చూడు. దానికీ 
నువ్వేదిక్కు... నన్ను తిట్టడానికి వంక వెతుగు. నేను వోవు 

(పచారం చేళానని మొదటలని, ఇప్పుడు దోషమే చేశా 

నంటున్నావు. ఏదోవంక | 

నలాావదోవంక ఏమిటా ! గేదువంకే! అనలు 

మిన్ గోరువంక పరిచయం కాస్సంకే కాస్తే ఆయిరి, నువ్వు 

ఎందుకు చేసుగో వాలి ఇెప్పారీ ! 

వానన్ను వదలా బాబూ ! 

న---ఇల్లాంటి చిక్కులు వస్తాయనే, ఇటువంటి వివ 

యాల్లో నేను ఎక్కడా జోక్యం అన్నమాట కోలిగించుగోను- 

ఆత క పరీతకోనం మిక్చకో రాన్ని మాతం చూశాను, 

వ---పోకాను, సెలవ్. 

న=(అదే ధోరణితో) అనవసర జోక్యాలు కలి 

గించుగుంకు మాటో స్తుంది, మాటొచ్చిం తరవాత పోదు, 

వ---ఒరేయ్ ! నువ్వు ఈవిషయంలో లీనం అయి 

పోయినట్టున్నావు. మరి నన్ను చంపుగులినక, ఓవనిచెంర్ | 

ఆంధ్ర (స్ర్రీవుడుమ రహాస్యనంబంధ అపవావ సంఘం ఒకటి 

'లేవదియ్యి,. "లేవదీస్ అందులో వరనని చేద్చు---ఎవళ్ళనీ. .. 

'తల్లీ దండి గురు డై వాల్ని తిట్టడం స్వయంక మీవల్ల చేర్చినా 
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అనరూ.. తిన్నగా చెప్పకవోడంవల్ల తమ భావాతురాలన్నీ 

తిన్నగా రాకుంజ"నే అనుగ చెరిగిన విద్యాద్ధల్నీ, అదు 

పాజ్జలు లేని అన్య కన్యర్న, నంసార సంతాన మాన 

మర్యాదలు ₹ని త్ర్రీరక్నాల్నీ, వని పాటలూ జ్ఞానైశ్య 
ర్యాలూ జేర వతిష్టలూ పొఠువ పర మోాస్రేశాలూ లేక, 

అవి పోతాయేమో అనే భయం అసలేలేక, పరగారవం 

లోంచి కెన్లోసుకొచ్చిన ముక్క_లు న్వంఠానికి సంకమిం 

చడమేశాన స్వంతే అగారనంలో ఉండగల లోట్లు పూడ్చు 

గోడానికి ఉపచరిస్తాయని |భ్రమిస్తూ గర్వంతో కులుకు 
తూండే బడుదాయి దిప్పకాయి రాలుగాయి ర శాల్నీ, 

చిలక్కొట్లన్, తోక తెగిన నక్క_ల్నీ, పరహింన సాధించా 

లనే పరమానధితో బతిగుండగా నే తమపేరు తమరే నాశనం 

చెసుగునే ఆకాశ రామన్నల్నీ, అపనవ్యంగా ఆర్జించిన 

ధనంవల్ల అల్పహృదయం వెనక్కిపోయి కుళ్ళు నాలిక 

ముందుకి వచ్చే పెద్దల్నీ, దస్తూరీ పట్టుబడకుండా చాకు 

టందుకు సాయపడగల సాధనాలు గోళ చివర ధరించి ఉండే 

పాట్రకూటి యంత రాల వాళ్ళన్స,. “గౌరవ నభ్యులుగా 

జేర్చు. ఆ నంఘం [5 మేపీ (పపంచ మంతటా వ్యాపించి, 

ఉంటూన్న సంఘాన్ని పీతివంతం చె స్తుంది. 

నానరి సరి. నీ మేల్యూ నీ పురోవృద్ధీ చేనుకోరి, 

కొంచెం నికు పోనీ సలపహో చెబుదాం అని యత్ని స్తూంకే, నీ 

ర్యూూడ్లో క్రీల్యా భీత. నుమ కరక గదెక్సి, ఆన వాక్యం భ్లోసి 
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పారేసి, (ప్రపంచాన్ని ధిక్కారం చేస్తున్నా వే! తనచాకా 

న స్వే ఇల్లానే ఉంటుంది. 

వాానువ్వనే జనం మవూయభాకి జనం శాకుుజా 

ఉంచక, జన తీర్మానానికి చేను బద్ధుణ్లి. సంఘం నీ కొక్క డిశే 

వకాల్తీ యుచ్చిందంటున్నావు, నువ్వు నను శివీంచు. ఇంచా 

కటి మహానుభానుళ్లై పిలు, 

నచఛ,. ఊరికే అన్నానా. రా, కూచో, 

న--(కూచోజోతూ) బత నియ్యకా "బాబూ, 

నన్ను నాయింట్లో | స్నేహం అని చేరూ, ఎంత కానాలో 

అంతా అయింది, 

న-=అయి తే. . .మిశ్చకోేర ba 

నాలఅబ్బబ్బ ! సీతో యాతనగాఉంచే! మరోటి 
ఎచేనా మాట్టా[డా మహాప్రభో | 

నా(నవ్వి) హం "కాదురా, చాలామంది 

ఎరుగుదురు. =. 

వాాాావమనీ ? 

న---ఆవిడ మంచిమనిపి. కాదేమో, అని, 

వా-ా-అయిలే ఎందుకు కాకపోతే ఎందుకూ ! నువి 
పుకు అనవసరంగా జోక్యం కలగ చేసుకోడం లేదూ ? 

న--అహాం, డఊరికీ సంగలికోనం చెబుతున్నా, 

“నంగం త్య క్యా కరోతి యః "అన్నాడు, నేను జోక్యం కలగ 

జేన్గుకుండాసతీర్థరి'స్థాపించగల ఘటాన్ని. వకరని నిప్పుంశే 
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అకక కాల్తుంది. పాపపుణ్యాలు భగవంతుడికి తెలుస్తాయి, 

మన కెందుకు మధ్యా | 

వ---(తనలో)__వీడిక్ అనలు మోతాదు పడి తేగాని, 

oe వ్యాధి విజ్బ ఎభించదు. (అనుకుని, తమాసపూగా నవ్వడం 

(పార ౦భిసాడు.) | 

నవ ఏమిట్రా, న వ్వేస్తున్నా వే! 

వానామో 'దెట్టావుగనక, నేనిందచాకళ్ళించీ నొళ్టి 

వాదనకోనం వాదించా(నా. మిశ్చకోరం గరించి నేను 

యాగీచేసినమాట నిజమే. భయమా? మళ్ళి యాగీ 

చేస్తాను, ఇంకాచేసాన్ను. యథార్థం చెప్పడం తప్పా? అది 

చాలా (గంధక కరా కాబూ నువ్వింకా దొడ్డిదార్నే 

ఉన్నావు. నువ్వేం వినా న్ , నాకు తెలును బోలెడు. 

నపఓక్క నీ తన్పలమందూ ! నువ్వు అందర్నీ ఎరు 

గుదువురా, ఇంతాచేనీ ! ఇ్రంచాకా, ఆవిణ్ణి నేను పొగిడినట్టు 

మాట్లాజానుగాని, ఆవిడ యోగ్యురాలు కాదని నాకూ 

ఛ్రైర్యమే. ఆవిడ అయోగ్యత నీనోటంట ముందుగా వసే 

నాకు వాలని తెంటాలుపజ్డాను. నిముఖతా అనిపీంచాలని 

గాని ఆవిడనంగతి నాకూ తేలుసు. 

వాాానీమొపహాం నీకేం కెలునూ 1 ఆవిడ దర్శనానికి 

టక్కట్టు పాతిగరూపాయిలు. తెలుసా ? 

న-ఛీ ఛీఛీ. పాపంగుడాను ! (తనలో) నా అంచనా 

నరిగ్తాజంది--(3 కి) నువ్వంత భుంట్వాప్పథంగ్గా చెప్పియ్యడం 
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ఛాగుండ లేదు. కొంతనరకో ఆవిక్ల అల్లరి పెట్టినా, మనం 

అవిళ్లో మరీ గోల చెయ్యకూడదు. 

వా--ఎంత చెడ్డా న్నేహితుడివిగడా అని నేను నీతో 

ఈ కీటుకు కాస్తా చెప్పేశాను, ఊరమ్మట బయల్లేరి ఈవాక్త 

(పకటించావా, నే ముప, 

న-రామశరావమ ! నంగతివచ్చిన కాస్పుజే తవ్బ, 

మనశకెందుకోఎంరు పాడునంగతాబూ |! 

వ--మరి నే ఉంటాను, 

నఉందు. నే వెళ్లొ'స్తాను. సెలవలక ఇంటికెడ 

తావా ? 

వాలాఅప్పుడే వెళ్ళను. మా ఊరొస్తే కనవజేం, 

న----ఎంతనూటా ! 

(అని, నంతోవంతో గంతులేస్తూ, నడుస్తూ, జేబు 
లోంచి రూపాయలు తీసి లెక్కెట్లి, ఇరవై అయిదు ఇరవై 
అయిదు _౯టొ, రడీ అనుకుంటూ, ఎడమ ఎదరకి నిమ్మ. 
మిసాడు.) 
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( మిళ్ళ కోర 9 ఇంట్ఎదట _ పల్లు ఎడమ్మవై ఫు_రా(కి 

8 గంటలు _ ముదటికెర ఎదట _ కుడి ఎదరనించి నవీను 

పోకుగా తల దువ్వుకుని, "తౌంబూలం నముల్తూ, కీవిగావచ్చి, 

ఒక ఆంగ వేసి, వెనక్కి తిరిగి ] 

న--(మాట నొక్కుతూ, కోపంగా) ఒశేయ్, 

రోదండం ! కోదండం |! ఎక కో", బురవ పాంలాగ కాళ్లీ, 

డుస్తూ ఏడుస్తూ నడుస్తాడు, కోదండం! 

క్రో(రంగం నూదికి అడ్డ దిడ్ణంగా (వవేశించి, 

ఎవర్నో కొట్టడానికిలాగ నటిస్తాడు). 

నఒశేయ్, నీ చేతికిచ్చిన పొట్లాలూ వళ్ళూ అనీ 
ఎవీ ? 

క్రగ_(క్ర ళ్ళుమూసుగునే ఉండి) నా కాకలైంది, 

నాహోరి నీ దుంపతెగిపోనూ! నే! పోనీ తిన్నగా 

ఉందూ ! అల్లా శెచ్చిపోతున్నా వేం మరీనూ ! ఎవర్నీ కొట్ట 

మని నేను నీతో అనంజే ! 

వ్లో._-(నవీనుని కొట్టబో తాడు). 
న=నేను నీకు యజమాన్ని రా, నీమొహాం ఈడ్చా! 

నన్నే చాతావా యేమిటి ? ఆగు. 

కోే_మరి నే నెందుకూ ? నన్నెందుకు పిల్చారుమరగీ! 

ఎవన్నేనా కొట్టింపించండి, లేకపోతే మిశే తినండి, 
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నఅల్లాయి తె ఇదుచ్చుగన ఏడవరా దిక్కు_మా 

లాడా! (అని ఒక చభాపాయి యిస్తాడు) దాహాం అవ్రుతూంశు 

"వెళ్ళి చటుక్కున రా. 

శో---(నర్దుకని, దర్శాం పెట్టి) బాబు 1 

ననున నిమిషంలోవచ్చీ ఎదరింటి అరుగుమోటవ 

నిద్దరోకుండా పడుకో, కర డాచెయ్, అవసరం ఉంకే 

చీలుస్తాను, తెలిసిందా + 

కోసి తృం, (అని కుడిఎదరికి తూల్తూవో తౌడు), 

(రెండో తెర లేస్తుంది). 

మిా-(కుడిమధ్యనించి ఎడమ మధ్యకీ బోతూ ఉం 

టుంది), 

కో ఇదునో, ఇప్పుడే యింట్లోకి వెళ్ళి తలుపు 

"వేసీసుగోబోతోంది. చకోరంగారూ ! మిశ్చకోరంగారు ! 

తలుపు తలుపు ! 

మి-(ఎడమ మధ్యనించి వచ్చి) ఎవరది 1 
కో---ఎవవన్నారు ! మో వ్రియస్నే హితులు, 

మి---(రెండుకుర్చీలు బ్రవతలికి జరిపి, ఒక టిచూపించి, 

శెండోో దానిమోద కూచుంటుంది.) 

కోే-ఏమో లేదూ ! ఒకసారి మిమ్ముల్ని చూసి 

(అని, సిగ్గుపడి, తల తిప్పుతూ కిందదూస్తూ, "లేతగా 

నవ్వుతూ) వెళ్ళాలని వచ్చాను, 

8 



ఫ్ చెప్పలేం! 

మిజానే స్ప్పు జే పికార్నించి నచ్చాను, మామ తొంద 

రగా ఉన్నట్టుంది. విరారోచ్చింది నన్ను మూడాలనా ? 

చాలా ధన్యు రాల్ని - (నవ్వుతూ తన కుర్చీ అతడి కుర్చీ కేసి 

లాగుతూ) చూడండి. (అని, బొముముడితో) మీ ే ప్టూరు ? 
మో రెనరు 1 

ననడజె. నన్నెరగనక్షే మాట్టాడతా వేమో, 

ఆవిడ ! ఎవళేనా వింశు నవ్విపోతారు కుడాను. 

మీానిజంగా నే. మిమ్మల్ని చంపుగున్న ట్టు! మిమ్మల్ని 

శచనెరగను (అని, నవ్వుతుంది.) 

న=(కోరగా చూస్తూ) నేను మిమ్ముల్ని ఎరుగు 
దును, (అన ఆగి. ..ఆం, నువ్వు ఇబ్రదివర కే నాతో (పనం 

గించావు. 

మి-మనమించండీ. నాకు 

న==ఒక సారి రైల్లో, 

మీ౫ైాబేన్సుడూూ +? 

జ్ఞాపకం లేదు. ఎక్కడా (4 

న-అక్సుకు నేను సీగరెట్టు పీలుస్తూ. మోర వక్కన 
కూచుండగా, మాశేసి ఓ వాడిచమూపు చూశాను. ఆవళంగా 
మిరు తనూమోగా నాశేసి మళ్ళీ మాసి “అబ్బ” అనుకుంటూ 
ముక్కు. మూసుగున్నారు. 

మి---అవునండోంక్ . (అని నవ్వుతూ) అవును, ఒక 
సారి రైల్లో నాపక్క_ని ఒక తుంటరి కూచుని, అల్లరి మొడ 

'లెట్టాడు వెరి మొహం వేసి, 
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న-(కోవంగా) చేజే కూచుంటా ! మూటలు 

తిన్నగా రానీ, 

మి-తీమించండి. అప్పుడు వమని మాట్టాడాసూ + 

నవేశే ఏవో మాట్టాడాలా ఏమిటి! ఆచూపు 

వాల్టా ! అది లత్షవమాటలు చేస్తుంది, మగా “అబ్బి 

అన్లేదూ మోరవ్వుడూ" ? అది కేవలం నాతో వ మాట్టాడడ మే 

అని మో లోపలి అభి పాయం అయినట్టు మో వాలకం 

స్పష్టంగా చెప్పింది. 

మి---(నవ్వుతూ,) ఓహో ! అల్లానా? తమద్గోర 

ఎంత ఇం గ్లీషువానన కొడుతోందండీ ! మీరు “టినా. 

లులా ఉన్నారు, తమిస్తే చెబుతాను, అప్పుడు మిమ్మల్నీ 

గాని మో భూపునిగాని నేను గమనించనేలేదు. అది సే 

గాని ఇప్పడు తిమరు ఎందుకువవ్చారు 1 

న-(తనలో) ఎల్హానురా బాబూ వెప్పడనమూ? 

(వై కి) ఒన్ ! అక్కడికి తనకి తెలియనట్టు మహో | 

మి---నిజంగానేనండీ ! మీరు ఇదివరకే చచ్చినంత 
ఒట్లూ |! 

న-(తనలో) ఓసి దిక్కుమాలిదానా ! అల్లా తిడు 

తోందేం మరీనూ ! (పైకి) ఆం, నీకు తెలియకపోడ వేమిటీ, 
నాచేత అనికపించాలనీ ! 

మి---(నవ్వుతూ) చాలుగాని, చెబుదురూ ! 

న---(తనలో) దిక్కు_మాలిక రం! నాకు మొదణ్ణించీ 

తగని భిడియం, 
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బు--విరారు చెబి తేగాని మిము ల్ని వొదిలి పెట్టనండీ 
i 

6 టై 

వమైనా నరేగాని ! 

న---(తనలో) దీనికి మతి చలించిపోయింది, నిజమే? 

నావంటినాశి మూసింతరనవాత ఈ చ్చీ జాకీ ఆగ గ|లామురీ | 
౯ aw 

దుర్పల మానవ శరీరాలూ, మా-నవ శరీరా | 

మి-మోారు నం 'ేహి స్తున్నారు. 

న(ఉలిక్కి_పడి) వమిటి నీ వ్రశ్నా? 

మిలా-(నవ్వుత్సూ తమరు వచ్చిన కారణం. 

న=నసరి. నాశేం తెలునూ ? నువ్వు ఆకర్షిం చేశావ్, 

వచ్చేశాను. నువ్వు నన్ను ఎందుకు ఆకర్షించాలి చెప్పూ ! 

నువ్వు కొంచెం తిన్నగా ఉండకూడదూ ! ఉంచే నాడార్ని 

నే పోయేవాళ్లిగా ! వేషాలేస్తావ్ నాదగ్గిరా ! (అని తీవంగా 
చూసాడు, 

మి--(నవ్రుతూ) నాబుద్ధికి గోచరించని ఆకర్షణ 

చేఛానేమో మిమ్మల్ని నాకు తెలియదు. 

వానరె, వెలియ నవ్వడు నే చెబుతున్నా, 

వఏవిందూ, మునిగిపోలేదూ |! 

కుమా ఉద్దేశం స్పష్టం కాలేదు. 

న--అల్లాయి తే నిన్ను (పేమించి వచ్చానే ! సరా! 

అబ్బ ! ఎంతబరువు మనస్సుకి వొడిలిపోయిందిరాా రామ 

చందా | నిన్ను |పేమించానే ! 
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మి---అ దేవిట్రా నన్ను నువ్వు [ేమించడం 

వమిటీ * (అని, నవ్వుతూ) వ్లదెప్పళణ్ణించి రా, నీ మొహం 

మండా ! 

న-(తనలో) నవ్వువల్ల కొంతప్రాత్సాసాం ఇస్తోంది 

కాని మళ్ళీ ఆ నవ్వు మివ పెట్టుగుని ఒరే ఒశే అని 

పిలుస్తూ తిట్టిపారేస్తోంది, దక్కు_మాలి పీనుగు ! వరవోలు 

గాడి మాటచొప్పున పాతిగ రూపాయణూకుణా పట్టు 

గొబ్బాను. ఈ శని ఆ కాసిని రూపాయి””ా లాక్కుని 

రోస్తుచ్చుకో మనదుగద ! 

(వెక్కి నువ్వు నన్ను ఒర్కీ ఏంరా అంటూండడం 

తన్ను, మనిద్దరికీ ఇంకా అంత దోస్తీ ఏర్పడలేదు, నేను 
చదువుకున్న భుటాన్ని. అనలు నాది మెత్తిని మనస్సు. 

అవడంవల్ల, ఇల్లా లొంగిపోయాను గాని లేకపోతే నువ్వు 
వెయ్యి జన్హులెలత్తి తపించినా నీకు స్వాధీనం అవుదునా | 

నువ్వు మరిగాని సరసం తప్పించి మాట్టాడుతూ కూా-దుంశు, 

కోదండంగాణ్లి లోపలికి పిలుస్తాను, జాగర్త. 
మీడావాడెవడూ ? ఇంకో డొచ్చాడా ఏమిటి 

నీ కూడా ! నువ్వు ఎక్క-_డేనా రోజూ రా_క్తెళ్ళు తన్నులుతిని 

పడిపోతూం కు నిన్ను ఇంటికి మా సెయ్యడానికి వాణ్ణి కుదుర్చు 

గున్నట్టున్నావ్ | (అని నవ్వుతుంది) 

నలా-(తనలో) హోరి, దీని తెలివితేటలు మంవోం్ , 

సంగతి నమూలంగా లాగసోంచే ! (వైకి) వనుటి ఇప్పుడు 
చజీలావ్ ! మళ్ళీ జీలూ | 
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మిశాానేను పేలవేను, పల్చాను. మళ్ళీ చెల్పనా? 

నంాత్తదా చదువుకున్నావ్ ! ఎవడు నిన్ను వరిత్ష 

ప్యాసు వేసింది |! నేను పేలడం అంజు నువ్వు చెల్చడం 

అంటా'వే ! 

మి--పెల్చడం అంకు లెంవతాయ అన్న మాట, 

(అని కొట్టి) వాలిసించా ? | 

న(దవడ పబ్బుసని) ఓసి రాతసి కుంకా. ..కుంకీ! 

నీశముచ్చించే అల్లా కొడతావు! (అనీ, కుడి ఎదరకి పరి 

గట్టి ఒరేయి, కోదండం, కోదండం! వీడు పోయాడు 

పడ ప ! తగి ఎప్పుడొస్తాడో, వచ్చి నన్నే 

మి--(లాలనగా) నిజంగా తగిలించా వమిటండీ ! 

ఊరే నవ్వుటాలకి ఇట్టి అన్నాను. కూర్చోండి. (అని తీను 

నొచ్చి కూర్చో వెట్టి) అయితే, మోరు నన్నింత ఆలన్యంగా 

(ేమిం చడం మొదలెట్టా ేం ? 

న-=లీరుబడి లేందే! 

మిామోాకు అంతే ఎక్కువగా సంసార కాధలు 

ఉన్నాయిగావును | 

సలా-వడిసిన క్షు ఉంది, నేను వెళ్ళి చేసుగోలేదు. 
అసలు పెళ్ళి చేనుగుంటానా అనేదికళూడా సమస్యే. 

మిామరి తీరుబడి లేదన్నారు ! 

న---తీదబడి అంశే నాకుకాదు. న్ా | మరు గా 

ఎపుడూ జనమేగా ! 
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బి నేను కీదబడినా ఉన్నానో నో చూట్టం 

కవ్చ మీకేమీ ఇతరపని అేనేలేదన్నమాట 1 
న-=అదిగూడా ఓ వనేగాని, అడ్డదిడ్డపు (వశ్న 

లెయ్యకు, కోదండాన్ని పిలనగల్ను. 

విం---తుమించండి, నన్ను వివాహాం చేనుగోడాసిక్ర 

నచ్చారా మో రిప్పుడు? 

న- లేదు. 

మిఏం * 

ననేను శెడీతోతేను. వెగా మా 'విద్దవాళ్ళని 

అడగాలి. 

మి---వాళ్ళని మట్టుకు అడగడం దేనికీ ? 

న నేను వాళ్ళవాణ్ణో కానునురీ ! అందుకా. 

మి--మోరు కేవల తాత్కాలిక సంపర్క_౦ ఆశించి 

వచ్చారా 2 

న(కోవపంతో) చాచే ! వమిటి ఊ౭భేను నాలు 

లాగ | (గహించుకోడం లేదు, సీ బొందాలేదు. ఇంకా 

వలిగంచమంటావు ! 

మి--(నవ్వుతూ, దినివిషయంలో మో పెద్దవాళ్ళని 

అడగక్క_ శ్లేదూ ? 

న---అక్క_ న్లేదు. 

మిఏం ? 

న---ఈ శరీరం నాబేకానీ వాళ్ళది కాదుగనక', 
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మీాఆహాహా ! వం చమత్కార తర్కమండి 

. కాని, నాలో ఏం విశేవం గమనించి 

2 

నవిశేషం వముండీ ? ెద్దజేరుగా నీదీ ! 

మిఅటువండిచెరు ఇవ్వుడు చెడగొట్ట దల్పుకుని 

వచ్చారా? ' 

నవడిసిన మై ఉంది. చేరంశు హోరన్ననూట, 

ఎక్కొ_జేనా నిషేద చెస్పేనరికి తాటాకులు కట్టనివాడూ, 

అశీంతలు నెయ్యనివాడూ, యాగీ చెయ్యనివాడూూ, పిచ 

హాన్యవస్తువుగా గణిం చని వాడూ, లేడు, కాన్ని నేనుమాత్రం, 

అట్లా చెయ్యక . నిన్ను వెన కేసుగొచ్చి, వాళ్ళతో వాగిస్తూ, 

నువ్వు మంచిడానివని, నొక్కి. చెప్తూంటాను. 

మి-ాాఅంత (శ్రమవడి ఎందుకోగదా మారు నన్ను 

చెనకేనుగు రావడం ! 

నంలా-(తనలో) ఎందుకం, ఎందుకై నానూ ! నేను 
(వ్రత్యతుంగా నీకు ఓ దరఖాస్తు పారేసినప్పుడు నువ్వు 
కాస్తంత మొహపామాటంతో అనుకూలమైన తీద్చ ఇసావేనూ 
అని, (వైకి నేను స్యతహో మంచివాణ్ణి గనక | 

మిాఅది బాగానే ఉంది గానండీ, మీలో ఏవం 

విశేషం ఉందని మి (చేమగురించి మోారు నాదగ్గిర చెప్పా 

వచ్చార ండీ * 
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నలానువ్వు ఎవళ్ళతా స్నేహాం కడుతున్నావొ స 

ఆ యెదవలకంకు నేను తక్కువ శిన్నవాల్ల్ కాను గనక ! 

క సన్నాసి ఫీనుణగుల పాటి వాక కాను, ననా ర్ట 

మిావాళ్ళల్లో ఇాలామంది (వజ్ఞానంతు లున్నారు, 
అ క 

మో స్రజ్ఞ + ఒక వేళ ఉం (పదర్శించండి, 
ప ఖో / ల గ wr? 

నా-అల్లా అడిగాను కాస్కు_.ంటానుం 0 (రాజ్ఞ శి 

లా 

మజా గెౌన౦, 

నంలాసనే, ముందు గానం, గానము నంటి విద్య 

మరి గానము, గానం రొండు రకాలు = యం తం, గాత్రం. 

జంతం వ వీణో తీసుుసరా, నీ కళ్ళముందు నూూడు నిము 

పాల్లో నా తడాఖా చూపిస్తాను, ఇదుగో గాత్రం! (అని 

కంఠం చూపిస్తూ) క ల్ళేట్టుగు మూడు, ఎంతే రమ్యంగా 

ఉందో ! (అని పాడతాడు_అరోహణావకోహాణలు _సైశెన్ 

లాగ చేస్తాడు). నా గాత్రం కోకిల న్వరంలా లేదూ ? లేదు 

అనేవాళ్ళు మనుషులే ! (మళ్ళీ అందుకో పోశాడు) 

మిూబలతే గడం కష్టం, మోరు వురి పొడకండి. 

నాపాపం | అన్నీ తవ &ిపరిష్ట్రమే 2 వల్ల కాదు? 

నా గానంయొక్క_. ఆన౧దం మూక కలిగించక మానను. 

మి-పోనీ, మానడానికి వ ముచ్చు గుంటారు 1 

నలాక్రియముక్క_ చెవ్వు నా సంగీతం బాగుందా 

చేదా? 

9 
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మిావడీసి మొపహాం కడుక్కున్న ట్టుంది. 

న-=(కుడి ఎదటికి చూస్తూ)” ఒశేయి, కోదండం, 
ఇల్లారా ! 

కో...-(కుడి ఎదటినించి వసాడు) 

న=ానున్రు ఆవిడదగ్గరికి నడు. 

క_(మశ్చకోరం దగ్గిరికి నడుస్తాడు) 

నకోట్రడాసికి సిద్ధంగాడండు. 

క(చాదడానికి తయారవుతాడు.) 

న=(ఆవిడతో) వం ? నాగానం బాగగందా, లేదా? 

మి=-భాఘమాఉందండీ |! ఊరికే నవ్వుటాలకి అంచ 
(గహీంచుకోలేశేం! 

నంానవ్యుటాలకి వేళాపాళా యండద్దు'కే (a 

మీ-డఉండాలిరా. లేకవోతే వెల్లారా ? 
న=కోగండం ! నన్ను ఇది ఒరే అనేనోంది. ఆడ 

చై కే అయింది కాని, ఒఖటిచ్చుగో, ఎెంజేస్తాం ! రాముడు: 
కాటకిని కొట్ట లేదూ? 

కో_రానమ్మా తాటకీ ! (అంటూ వంశ కో రాన్ని 
కోట్టబో తాడు.) 

విరా--ఆగాగస. పూ చదున్ససాములకీి వచ్చాను, 
విరా నంగ తానికి మెచ్చాను: 

న-==అదీమాట్క ఆగరా, అలా వెళ్ళు. (అని జేబు 
లోంచి కెన్సలూ? కాగితమూ తీస్తి గబగబా గీతలుగీసి) 
వల్లా చూశూ ! ఈ చిత్రం వమిటి చప్పూ. 
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మిాఅ చషంగా నా మొుహాంలాడంది ! 

న=భేష్. ఇంక కవిత్వం వింటావా! 

వి---చాలా నేపణ్ణించి వినిపిస్తున్నా రుగా { 

నాది మరోరకం : 

నరిగాని సానిగారి న 

మూరి ని గని మారి మారి మాని గనిరీ మా 

దరి గాద మాదగారిద 

దారి నని వదాప గాపదా నని నరిదా 

ఇది నంగీత సాహిత్య నమ్మేళం. నంగీతం బోర్లి స్తే 

సాహిత్యం, సాహిత్యం తిర ణే స్తే నంగీతం పుట్టాలి. ఈ రకం 

కవిత్వంలో, పాదాలు ముందుకీ వెనక్కీ ఒకే మోస్తరుగా 

నడుస్తాయి. 

ఇలాంటి (ప్రజ్ఞలు నీకిప్వుడున్న స్నే పితులదగ్గిర వడి 

'ఛాయోా + 

మి లేను లేను. అందులోనూ ఇంత తల్లకిందులు 
(ప్రజలు అసలు లేవు. 

నలా-అటువంటప్పుడు ఆటంక మేముందీ * 

మి--ఆటంకమా 1 నాకు మీరు నచ్చలేదు. పైగా 

ఎంతో ఏడిసినట్టున్నారు. 

నాానేను వాలా అందగాతళ్తే, నీ దుంవతెగా ! 

మి-కానురా, నీ దుంప తెగా | 

న-కోదండం, ఇ్రల్లారా ! వం? నేను అందగా 

కానూ + 
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మిలా(కోదంవాన్ని ఆగమని సంజ్ఞ చేస్పి-(నవ్వుతూ) 

అవునండీ ! మన్మధులు. 

చలానేను శాస్త్ర చర్చలోకుజా ఎల్లాంటి వాజ్ణను 
కున్నావ్ | ఇక్ బలం ! చెద్దఫ్రల్నీ తీసుకురా ! జు చెంప 

కాయ కొట్టి చంపేస్తాను... వెళ్ళు తీనుకురా, నా మజా 

చూద్దుగాని. ముందు వెళ్ళి ఇద్దపుల్ని తీసుగగు రమ్మంయే' 

చూస్తావేం అల్లా క ళృప్పగించీ | 

మిాఅయినా సశే నండీ ! మీ అంత దిక్కు.మాలి 
సుటం ఎక్క జా ఉండడండీ. మోకంటు ఏ పీనుగా నా నే 

సయం, 

నవదుగో మాటలు మర్యాదాగా, రానీ. మరి 

ఆస్పిగురించి, నీకు ఆ స్టిగోలే అఖ్లర్డేదుటగా, ఇదుగో పాతిగ 

రూపాయలు. పుచ్చుగో (అని, సిగ్దు అభినయిస్తాడు). 

మి పాతి గేమిటీ ? 

న-పాతిగ అంతే ఇరవై, అయిదూ. నమావేశానికి 
ఆశేటు స్టిరపరిచావని తెలిసింది. 

మిానాసనంగతి |గహించిన వార్ని ఇన్నాళ ఎకి 

మిమ్ముక్న్ మా సొనండీ |! ఎల్లా (గ్రహించారు తవురీ 

త్ర హాస్యం ¢ 

నలా-బో లెడుమంది చెప్పారు, 

మ-లా(నవీను కుర్చీవెన కాల! వెళ్ళి నవీను కళ్ళు 

మూస్తూ) చేను మంచిదాన్నో చెడ్డడాన్నో చెవ్వుగోండి. 

నోజండం ! ఇల్లా, రా. వచ్చి ఆనోట్టు తీనుగో, 
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నవమి టదీ ? చెయ్యి వొదలవేం 

ప= నికు రూపాయి లిచ్చింది, నేను కోదండం 1 

తీజేనుగో, జాగర్త, ఈయన నంగతి కనుక్కో. 
కో---(నవీనకుమార్ని కొడతాడు), 

నరఠూపాయలు కెద్చినవాణ్ణి నేనా కుంకా! 

నన్నే బాత్తున్నా వేం కర్ణంరా | (అని వడవబోతాడు) 

కే కెచ్చినోరు మారె లేం, ఇచ్చినోరు ఆవి 

డయ్యా చాజూ ! తిను! 

నఅల్లాయి తే, బాదరా, బాదు. 

కోో(ఇంకా గట్టిగా కొడుతూ) సరిపోయింజా ? 

వంకా కూంత టీం ఎక్కించనా ? 

నలాహోరి నిన్ను చంపెయ్యా ! సిగ్గుపడి మాన్హావు 
గడా అని ఊరికే అల్లా అంకే సనూకిపాలేశావుర్నా 

సీ చెయ్యి వడిపోనూ |! 

కోీనాతో యేులాకోలం యెందముకుమరీ, నచ్చేలా 

కోలం |! 

మిాకోదండం ! ఆగు ! వీధులోకి వెళ్ళిపో ? 

కో (కుడి ఎదర్నించి వెళ్ళిపోతాడు.) 

మీ-వఏయ్ ! నువ్వు నన్ను చిళ్లాడావా, ఆడవా + 

వెళ్ళాడకపోతే అల్లరిచేసి, చానగొట్టించి, అవతలకి ఈడి 

వీం'చేస్తాను. 
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నలాావళ్యాడ్రాను. (బహళ్లుండమా ఏమిటి! వెళ బంకు 

నాశేమన్నా భయమని చూస్తున్నావా, వెధవ వళ్ళీ 

మిాకల్లాయి కే ఆ నంగతి కాగితేంమోద రాసి 

సంతకం చేసే యియ్యి ! (అని కలం కాయితం యిస్తుంది.) 

నా(తనలో) ఎలాపడి కే అలా అర్ధం నచ్చేలాగు 

రాయ లేన నే గావును ఈ పీనుగు ఉ-దేశం! ఇల్లాంటి యాటా 

ర కాల్ని అ నేకముందిని చూశాను, (ప్రస్తుతం మట్టుకు నా 

కర ం ఇలా కాలింది. 

మిానం జేహీ స్తే నాకఖన్లేదు. 

న--సనం దేహం లేదు. (అని రాయడం అభినయించి, 

రాతి శేసి వరాస్తూ) తీత మిశ్చకోరం గారికి—-మోారు 

ఇళ్ళ చేసుగోవలిసిందిగా నన్ను అడిగారు. నాకు అభ్యంత 

రంలేదు, ఫురోహితుణ్ణో "కేశెయ్యండి. మరు నానంగతి 

రొష్టు చెయ్యకుండా, నన్ను చావగొట్టకుండా ఉం జేవరతు, 

ఇది నానమ్మకిని రాసిచ్చిన వెళ్ళి ఖరారుచీటేలాఇట్లు బ స్స్ 

కాపర స్తుడు, “యన్. నె. మార్. 

మి-శా-బచేయ్, కోదండం! 

కోవఏటమ్మా. 

మి-దీనిమోద సాఖీ నంతకం చెయ్యి. 

కో అంకు వటి? 

మిలా-పోనీ, ఇల్లాలే నిచెయ్యి, 
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క్రోవ్రదునో ! సెయ hea 

మి---(కోదండం సం ంనవేలుక్ సిఠా రాసి 

చీటిమోవ వేలు ముద వెయిస్తుంది.) నే శు 

కో_(కోడి ఎదరక్ పోతాడు.) 

మి-ా(నవీన్ తో) వీధులోంచి వచ్చి, ఇంకా ఇంట్లో 

కెళ్ళి వేసూదికం తీసెయ్యకుండా నే తమరు ఇెళ్ళిమాటల్లో 

పడగా ష్టేశారు. నేను లోపలి కెళ్ళి |డైన్సు విప్పేసి వస్తాను 

దయ చెయ్యండి. (అని లోవలికి-ఎడమకీ- వెళ్ళబోతూ ఆగి) 

పోని లెండి మళ్ళీ లోపలి కెడితె ఆలన్యం అవుగుంది, 

న-చచ్చా(నా భాబూ ! ఈ ముండ బొట్కెగా 

సిగ్గార గదు. సిగ్గకి నర్జకమంకూజ దీనికి తెలియదు, (డస్సు 

ఇక్కడే తీసేస్తుంచేమోాగడా, ఏమిటి సాధనం |! 

మోూా(నషుంకిీ పెట్టిన పట్కా_ ఉసే నిస్తుంది. నడుం 

వంగిపోతుండి) 

న-(నిరాంతపోయి) వీరి దీనిత గ లెయ్యా! లంగా 

కొంగ నడుమే! 

వి-ా-విగ్గు తీసేస్తుంది. బోడిగుండు కనిపి స్తుంది) 

నలా( నెత్తి వాదుకుంటూ) అయ్యొ నాకర్ష్శమా | 

నా (ప్రాలుద్ధమౌా ! ఎంత పొపినిరా ! ఓసి బోడముండోవ ! 

అ చేని జను నీజుట్టు మండోవ * ఎంత దగా చేశావే 

చలిమిడి ముద్దా | 

ని=(నవీను కేసి చూసి వేళ్ళు ముక్సెట్టు ఉంటుంది. 
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నాపీని నీముద్దు ముక్క.లై రిగ చే! సీముద్దు ముక్క టె ర 0 

వింా-( రెండుపళ్ళు లాగేసి దూరంగా చెడుతుంది) 

నలాా(వకుస్తూ) ఈ పాపం నేను వజన లో చేను 

గున్న బావతో ! బోసినోరుగుడాను. దీనినోరు నొక్కా ! 

కడంపల్లూ కట్టుపళ్ళే గావును ! ఓరి దీనిమాయ మండా ! 

నోరు లక్క_వీడత గావును ! ఎంత పడుచువేషం వేసింది ! 

ఎంతె వ్యామోహంలో వడ్డానూ | నువ్వు నా “వెళ్ళాం 

వమిటే బోసిపులీ ! కొంగక నక్కా. ! బోడి బొప్పాయీా! 
శాలశనీ ! 

మిలాా(తక్కుతూ,  తలతిన్వుగుంటూ, భూఫులు 

విసుకుథమూ) నాథా ? 

న==(పక_కి తిరిగి) చెప్పుదెబ్బలు తగి లేడా కాను ! 

నాభాట |! అనాథక కై గ 

స తాళాల ! నాథా, ఎటులోర్చు 

కుందు నీ బాథా ! 

న=నిసినికి' ర వుచ్చుగుని గాడిపాయ్యిలోకూర్చో!- 

ఎధన చక్కిలం ! 

మాముగుడుగారూ ! మారూరుకుంకు నేను 

ఉరెబ్టుగుంటాను, 

నంా-ఫస్టుక్షానుతాడు నచ్టిచేస్తాను కానీ ! 

మిామీోారు పెళ్ళ భః 
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జ హాం న్ని 1 te వే “బ్ర సిం ష్ న | క్ వ్వ . (ఆని నో ని క్కుగుస్కి దక్టాం వి) 

ఒనసేన్ ! , ఓ చామ్మోన్ ! వరాగ్కు నీకు కాలా పుణ్యం 

ఉంటుంది గాని పెళ్ళీ అనేమాట వ్యూాశం అవకు ! తల్లీ 
రహీంచు ! అమ్మా దణం |! 

ణ్ 
ము=శాముట్ నా నాపై నింత చలనమూ | (పాడుతుంది) 

నని వికహం అంటించిరిగ బే ! (అని దుఖన్నాకు) 
తను కథానాయిక ననిగావును ఈ జూబుకం శాజైశం | 

జా వ్రియా! నినువాసితె నే [ప్రకారము 

న తురా ! (అంటూ పాకుతుంది.) 
చెలం 

Ca) నానువ్వు పాటకు? మొవలెట్లకే (అని కోసి 
సృతూ) నా జన్మాంతర ౦! 

మీ-ముద్దు పెట్టరా, నారాజా ! 

నాకోదండం ! దగాపణ్ణానోయ్ { 

కో(వచ్చి కొడుతూ) ఎందుకు దగాపడ్డావ్ ! 

నలక పడ(నా ! నిన్ను తెగ్టార్యూ ! మొదట్లో 

ఊరికే అల్లా ఏమిటో అనుకున్నానా ! 

కో..(మళ్ళీ కొడుతూ) ఎందుకు అనుకుంజూవ్ ? 

నరక అనుకోనా, నయొపాం చూరం చెయ్యా, 

ఊదకోరా !.,.ఇందాకా ఇది నన్ను “ఒరే ఒశేలఅని 

(పారంభించింది. ఇబేమిరా "దేశుడా, ఇద నాకంకు పెద్ద 

పీనుగు కాదుగదా! అనినీంచింది. కాని (అని దుఖం ఆపు 

గుంటూ) అప్వుజేనా ఇది ఇంత ముసిలివరగనీ తో చ లేదు, 

10 
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ఇంత బోడితలనీ తెలియలేదు! (బ్రహ్మ కేనా కర్మతప్పదు, 
నాకూ తప్ప లేదు, 

మిా(బోసి నటించి) రాసిచ్చిన|[పకారం పెళ్ళి 

చేసుగోపో తే కోజ్టలోకి ఈడిపిస్తా జాగ త్త ! 

నాా-ఓసి తాతన్నూ, వమని రాసిచ్చానో! (అని 
బోసిగా వెక్కిరిస్తాడుం) 

వింాానన్ను చెళ్ళిచేనుగుంటానని J 

ఖీ 

న-=ఒక్క_ నాటికి అల్లా రాసివ్య'లేదు, కావలి స్తే 

"తెగేసి చదివి ఆరం చెబుతాను, ఆ కాకితం ఇల్లా వటాః 

పోని నాచేత కాకపోతే అదేపోయిరి, ఆధమం మనిప్పైన 
వాడిచేత ఎవడిచేకేనా చదివించిచూడు. బాన వాళ్ళే 

వసన్శాకుడా నీకుమ ్లే అర్ధాలు లాగరు. మళ! అర్థాల 

లాగళు, (వాణాలూ లతాగరు. 

నీతో ఇళ్ళిన్ ఊశేగడమూనా ? హావ్వ వావ్య 
(ఆని నోవ నొక్కుగుంటాడు) 

మి---అఆబద్ధాలు ఆడకు. (అని కాగితం చూపిస్తూ) 

ఇసుడు ఆబేరాసింది ! 

నచ స్తేలేదు. ఎంచేకంకే వల్లి చేనుగోవలిసిం 

గణా నన్ను కోరావ్రు” అని రాసిచ్చానుగాని, ఎవర్ననో 
ఆందులో లేదు. నగా శాశ్వతవు అనగా యాబజ్జీవపు పెళ్ళి 
అనికూడా. ..నా ఖరారులోలేదు. నాఉర్ణేశం వమిటంకే 
ఎెవగ్న్న్నీ వీల నవారిని అనిన్నీ, ఆాత్కాలికంగా అనిన్నీ, 
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మి-ానువ్వు ఉత్తేశాలు మాద్చుగున్నా వా లేడా + 

న---లేదు. 

మీ=జూ-కోదండం ఇల్లారా ! (అని ఆగి, పక్క_కితిరిగి 

నిదానించి కోదండం'శేసి చూసి) పోన్లే వద్దు, ఆగు. 

కో---(కుడి ఎదర ఉంటాడు) 

విరాా(నవీనుతో) ఎమోాయ్, కురచ్చాయి ! పోనీ, 

ని అర్థమే ఖాయం. నన్ను మినహాయించి ఎవర్నో ఒకర్ని 

యావజ్జీవ వివాహాం కాకుండా తణిక వివాహం చేసుగునే 

టందుకు ఒవ్వూగున్నావ్ అన్నమాట ! సరే, నా స్నేహితు 

రాలు మిన్ కోకిల ఒక ఆవిడ ఉంది. ఆవిణ్ణి పిలిపిస్తాను, 

నమో యిద్దరికీ బంధుత్వం వమిా తగులడ లేదు 

కద 1 ' 

మి-ఏం * 

నవం ఏమిటే ! మూడుమూరులా మళ్ళీ నీకు 
మశ్లేనే అదికుణా సున్నప్పిడతలా తయారై ఉందేమో, 

ఛస్తాం,---అని. 

మి-అవిడ నాకు ఒక స్నేహితురాలు, ఆవిడ 

ఎల్లాంట్ళిబెనా సరే నువ్వు 'మూడవలిసిన అవసరం లేకుం 

జానే నువ్వు తణిక వివాహానికి niki న వవ లేం 

ముందు నిన్ను చితక్కొట్టించి, అనంతరం కేప్లు 

తరవాత అఆపశివన్ చెయిస్తా ! 
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నకహోేసి నీ ఊొహాలు అంటించా ! జఒవ్వుగుం 

టాశే! అయ్యా ! అదెల్లా ఉంటుందోగదడా ! (తనలో) 
ఎంజేస్తాం ! శేకపోశకే పాతిగరూపాయలూ కుషు,_దండగ. 

సీసనళ,. (అని శాగితం కలం తీసి చీట్శాపి 

కేదండంచేతి కిచ్చి) 2 శేయ్ ! ఇడి త్సిగెళ్ళి చెద్దబజారు 

పక్కు_నందులో హాందగ్నీర ఎడం చేతి వేపు వవో యింట్లో 

ఇయ్యి. £ ఒక వేళ అవిడ వంట్లో శేకపోతే నువ్వు ఆగి ఆవిడ 

వచ్చిం తరవాత ఇది యిచ్చి, అనిల్లో తెల్ల వారకుండా ఏక్కొ_డ 

హాజరు పెట్టు. 

కోస కేం, (అని కుడి ఎదరకి పోబోతూఉంటాడు), 

కా శంక, మూడూ | ముందు ఈ అబ్బాయిళే 
Pa 

౦ కెళ్ళు వెయ్యి, (ఆని ఎడమ మధ్యకి వెళ్ళీ ఇనవ గొలుసులు 

స్తుంది). 
ల 

3 
ట్ 

పనే! నవీనుక్ స్ం కళ్ళు వేస్తాడు). 

మి-ఓక మంచి పురోహికుతణ్ణికణా కేశేసుగురా, 

వాను తంస్రీ షంలోకుచా వెళ్ళ చేయిం చేవా డె తే నయం. 

ఎంతే త్వరలో పడితే అంక త్వరల పెళ్ళీ అయిందీ అని 

పించేవాడు కావాలి, వాడికి బాగా ఇస్తాను. 

క్ర=నాకు భాగా ఇద్దురూ ! ఆడికి నేను బాగా 

ముటనెబుతానూ |! 



ఈంగం-జీ si 

మాకు ఆ"బ్బాయి 1! నునం 'ఎెకము ఎదర సూదిం 

చుతూ ఆ విదగవిలో కూచో. నిధ్రకొ సే పశుకో, పెళ్ళి 
ఏ చు రావి ష్ 

తోల్లారగ టం నను ఈ హోలుకి తాశంవేసి నెశె, లి. 

నాలుక న్న్న భమూకున3 కీ నువ్వు అన్నింటి! 

“శం య. నేన. చాన ప్లు: గ es ఎన్ని మంచినీళ్ళు 

వక్క_డ తగ లేసి మరీవడు ! 

సి దండం |! మంచినీళ్ళా అనీ అనీ ఈయన కిచ్చి 

సే(ఎడమ + దరికి నడాస్తూ) రావయ్యా, 

(నవీను వాడి నెనకాకో వెటబుకూండగా, తెరల, 



కంగం-5 

[మిశ్చకోరం ఇంట్లో చెద్దగది. కుడిపక్క మూలగా 

చాపమోద ముసుగెట్టుగుని, నపీను, నిదపోతూ ఉంటాడు, 

ర౭౫౧మధ్య వెళ్ళీవీటా, దానిమోద క్రొత్త అంగ్యాస్త్రం. 

సక్కని ఫువ్వులగా తలంఛాలు మొదలైన నరంజామూ 

ఉంటాయి. ] 

సికుడి ఎదరనించి కరమోద ఆనుకుని వస్తూ) 

వీముయ్యోయ్ 1! ఇెళ్ళికొడకా! ఓమూల సుముహూర్తం 

వచ్చిపడుతూం శే, నువ్వింకా నిద్దట్లోనే ఉన్నా వే |! భాగానే 

ఉంది. ఒక్సిరవ్వ మేలుకొలుపులు పాడుదునా ! 
ణి 

ఇళ్ళికొడకా మేలుకోవోంప్ 

పిలి కూతు శ్నేలుకోవేయ్ 

తెల్లవారెను చూద్చుదిశ, స్ 

కలివి మళ్టేనే ! 

వళ్ళకొడుకూ పెళ్ళికూతురు 

కళ్ళపడ లే దొక ళ్ళకొకరు 

కరాడరకుండా ఒప్పుగోడం 

చోద్యం అదృష్టం | 

శుభముహు రం దివ్యయోగం 

ఉభయ కారక మైన విషయం 
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చాక బేరం ఫలం అధికం 

క్ష్శిక వ్యాపారం | 

(అని పాడి, దగరిశెళ్ని పద్దదచపషట్లు కొడుతుంది.) 
ళు చి టు స) 

(ఉలిక్కి_పడి శేచి) ఆం (అని కలు నులుము 

కుంటూ) ఓసి శనీ! బిళ్ల తగ లేశావే, సేతకాకువెగా |! 

(దీనంగా) ఓ యౌడు చెంవకాయితె కొటి పళ్ళు 
యా వో రు శి 

న 

రాలుద్దాం అంక చాలా పళ్ళు దీనికి లెనే లేవాయిరి, పోని, 

నడ్డి ఏిరకొ_.డచా? అంజు నడ్డి పడేఉండి. ఆఆ (అని 

వదో తట్టినబ్దు నటించి] అవ్యోయ్ | నువ్వు మరి అల్లరి 

చేస్తివట్టాయినా కాలు విరక్కొ_డకాను. చాంజో కూచుం 
టావు ఓమూల, 

మి-వెనక ఓమాటు నే పడ్డపుడు కాలు విరగవే. 
నిరిగింది. విరిగినకాలు విరక్కొట్టడానికి తగ్గ వీరుడే, 

నాయినా ! అయినా, నేనెంజేశాననీ ! వెళ్ళిఅని చెప్పినా 

స్ప? 

నాఈ పీటా అవీ వమిటి నీ బొండా ! 

మిావెళ్ళిపీట అబ్బాయి | అల్లా జోహూ చెండ్రు 

కుంటానే * 

నవివాహాం గాంధర్వం కాదూ |! అటువంటిడానికి 

ఇవన్నీ ఎందుకూ ? 

మి-ఎందు కేమిటీ ! ఎవళ్ళ ముచ్చట్లు వాళ్ళపీ 

ఇదో తంతూ ! నువ్వు ఇంచ క్కా. బుగ్గని చుక్కా అపి 

చెట్టుగోవూ ి 
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నానువ్రుు ని భోకిగుండో నిం7 సు మా 
నడకా జ స వాల = f వెట్టుగో వే, గానా ల 

మిాశ భక్ కాగా వద్లూ ? ప 
నని కళకి సుర్భా మెట్టు షో 

లి 

! కాటిగట. *ఓపూట 
€ 

చిలికి ముహం అంతా శాటిగి అని శాన, చెబుణాూో, 
ఆ Vn లం 

జల్లా ఉం దిడి, 

మి--ాకాళ్ళెక్ వనుసో ? 

నానీ నోరు లక్క_సిడతలా నొక్కెయ్యనా ఊరు 
కుంటావా! 5 సంవ స్వే చంచపెయ్యగ ల్ని, ఊరుకో నులక 

మంచం కుక్క. కానా | 

సుూశ-చంపూ, చంపరా ! మయమాసానసూ, ఏమాత్రం 

చంపు తావో ! కలుపు లన్నీ వైన ఆాళాలువేసి ఉన్నాయి. 

నిన్ను పట్టుగుని ఉరితీసేస్తారు, నన్ను చంపితే ! 
e3 అణ టీ 

నాా-వకిశాన్చులేస్తూ, అఆ భయం నాకు లేనేలేదు, 

కరవై అయిదు మాపాయలూ బిళ్ళగొడుముల్లాంటివి స్ 

మెడాస్ని వోస్మినిగదా అని బాధపడుతున్నాను, 

మి-ాావోనీ, కాస్తంత ముస్తాబు చేసునో, రాజూ |! 

నా-అద్దం దువ్వెన్నా పట్టుగొచ్చి, కీ కోటూ తల 

గుడా వటా, సెంటు ఉంకే, లే, 

మి (కుడి మధ్యకి వెళ్ళి అద్దం దుచ్వెన్నా క్రోటూ 

తిలగుడ్డా సెంటూ చెచ్చి నపీకు దగ్గిర చెడుతుంది) 

న(కోటు తొడుక్కుని, (శ్రాసీంగు చువ్యుకుని, 
తలపాగా చుట్టుగుని, క్రీపిగా నడుస్తూ కోరగాదూస్తూ, 



క గగ క్ ప! 

ూానం నువ్వూ చిరినవ్వ్యు నవ్వుతూ) వము లతా | 

చే నెల్లా ఉన్నా! 

మినా కుచ్చుల రంగడులా ఉన్నావు | 

కోో_(ఎకం ఎదర లోపల్నించి) “వనుండోయ్, 

సాకౌెరంగాకు.” 

మివ స్తున్నా. (అని కడి మధ్యకి వెళ్ళీ ఒక 

నల్లటి మునుగు గుడ్డ తెచ్చి నపిను కిచ్చి) చే చెప్పేదాకా 

ఈ మును శోనుగుని కూర్చో! లేకపోతే సీకుదిష్టి కొడుతుంది. 

న-ా-(నల్రముసుగు కప్పుగుని, కుడివేపు తిరిగి, కుడి 

ఎదకు కూర్చుంటాడు.) 

మి--(ఎడమ ఎదరకి నడుస్తూ) ఇలారా ! 

$ో.---(ఎడమ ఎదర్నించి వస్తూ) ఆ కోకిలవు గారు 

గేసాగా బండిలో ఒ త్తదంట., మ్గుందెల్లి నన్ని నీకీ సీశివు సంది, 

(అని ఒకచీటీ తీసి మిశ్చకో రానికి ఇస్తాడు). _. 

మి-ా-(చీటీ అందుకుని) నే, నువ్వెళ్ళు. , వాకిట్లో 
భజం(తీలున్నారు. వాళ్ళతో మేళం, శాయ్యచుని చెప్పు. 

కోఓ డికి పట్టిందమ్మాా ! నాకు ధాఘమే స్తంది, 

ని(ఎడంచేల్తొ రివాల్యరు చూశుట్టి). చెళ్ళు,విను? 
కోసి తృం సిత్తం. (అన్ని భయపడి ఎడమ, ఎదరకి 

పోతాడు.) 

నప సే మ్ { చామ్మా ! ఆబాజాలు మాని 

పివాస్తా, i న్ను అయిన కాడికి చంపమన్నావా! 

1l 



రి పెవ్చ లే 0! 

వూాా(కుడీ దేవు తిరిగి, నీవాల్యరు చూపిస్తూ) నువ్వెళ్ళి 

బోల్లో కూచో. వేళకి నేవచ్చి తీసుగాస్తానూ ! 

నన రేన్క నీ పీలోపన మండా! ఏం కరం 

వచ్చించే నాకూ! (అని, కుడి ఎదరకి వెళ్ళిపోతాడు.) 

మీా(ఉ తరం విప్పిమాస్తూ) “నా పుట్టుముట్లుా 

మోప వై భ పాలూ మాడకుంజానే, మోమాొట బలంచొప్పున, 

నన్ను యన్. ₹. మార్ గారు స్వీకరిస్తార న్నారు గనక, 

వారికి బాలో వీభేయురాల్ని,. కందనమాటు నాకు ఓ పరా 

భవం అయి జ్ఞానోదయం అయిందిగనక్, నేను ఘోపాలో 

వస్తున్నాను, ముందు ెళ్ళికొడుక్కీ. నాకూ ముఖవరిచయం 
అయింతరవా తే, నుమయుహూర్తి0 వచ్చేటట్టు ఏర్పాటు 

చెయ్యండి, నేను తరించి మరొక ర్చి తేరింపజేసే తరుణం 

మీరు నాకు (పసాదించినందుకో మోకు అనేక ధన్య 

వాదాలు. ఇట్లు మిస్ కోకిల,” 

(కుడి ఎదరకి వెళ్ళి) ఏయ్ ! యన్. శ, మూర్! 

న(కుడి ఎదర్ని ంచి వస్తూ) ఏం? 

మి-=-ఆవిడ వచ్చే వేళ అయింది, నువ్వు లవంగో 

ఉండు. ముందు ఆవిణ్ణిమాసి ఆవిడతో కాన్న భాకతాఖానీ 

వెయ్యి. తరవాత లే, సుముహూర్తం, ఇంతలో పురోహి 

తుడూ సావ్వులూ వస్తారు. 

ననశే లేస్తూ, బోడిసోద్! పెళ్ళికూతుర్ని ర మందూ 
నువ్వు తరగా అవతలికి విరగ డైపోయీ! శనేనా వదుల్తుంది 
గాన్కీ నువ్వు ఓవట్టాన్న వదిలేటట్టు కనిపించవే ! 
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మి_ఈండు నాయినా, వెడతానూ! తోండర పడకోమకీ! 

న-(కుడి ఎదర కడివేపు తిరిగి కూశంటాడు) 

మి-—-(ఎడమ ఎెదరనిం-చి నిమ్మళంగా లోవలీక్ నెళ్ళి; 

రెండు కుర్తీలు లాగ్ కొంత ఎడంగా రెంగంమోద వసి, 

మళ్ళీ వెళ్ళి, ఎణమకుక్సీ దాకా. ఎడమ పక్క_నించి తెర 
వట్టుగుని ఎవరొచ్చీ కూచున్నారో _హెలియకండా మహ 

"జీవిని నఖళ్ఖ పర్యంతమూ నల్నముసుగులో తెచ్చి ఎడమ 

కుర్చీ మిద కూచో "ఇట్టి, తెర వదిలేసి, నపీను దగ్గిర కెళ్ళి 

అతల్ణి జబ్బపట్టుగుని లేవదీసి కుడి వేపుకుర్చీ లో కూ-వో పెట్తి, 

తెను కుర్చీ లమధ్య నిలబడి) 

నేను ఇక్క డుం శు మాట్టాడుకోజానిక మిోరునిన 
పడచ్చు. అందుకని నేను లోవలికి పోతాను. కాని, స 

మిమ్మల్ని కొన్ని (పశ్న లడుగసతాను, ఇంద్ల లం చెయ్యండి. 

పెళ్ళికి మిమ్మల్ని ఎవరూ బలవంతం చెయ్య లేదుకద! 

ముసుగులు ( నేదు అన్నట్టు తలలు తిప్పుతారు) 

మి---- పెళ్ళి మా బుద్ధి పూర్వక మేనా + 

ముసుగులు-(అవును అన్నట్టు తలలు తిప్పు తాకు). 

మి---ఈ వెళ్ళి మికు నష్టడాయకం కాదుగద | 

ముసుగులు (-కాదు అన్నట్టు తలలు తిప్పుతారు). 

మి-----ఈ వెళ్ళి మోకు లాభకర మే : గవ! 

ముసుగులు-(అవును అన్నట్లు "తలలు తిప్పుతారు), 

మీ ఈ వళ్ళి ఎల్ల కాలపు ఇ వళ్ళి కాదు'కాదూ! 

ముసుసలు---( కాదు అన్నట్టు తలలు శ్లిక్వుశాజు.) 



చెప్ప శే, 

కలకి కాకా లీకిం కాదూ ? 

(అవును అన్నట్టు తేలలులతిప్పు తారు.) 

. మూరు ముందు కొంచెం ముఖపరిచయం. 

తదుపరి సుముహూర్తం. నేను లోప పలి కెళ్ళి తక్కిన వశ్చాట్ల 

మూసవసాను, మెల్లిగా ఛొజిలు వాయించమంటాను, ఇక 

మోద ముసుగులు తీ సేసుగోవచ్చు. 

(అని, కుడి వెనకకి స్మిహ్క_మిస్తుంది.) 

bossa చకంగా వాయింపు జరుగుతూండగా, 

ముసుగులు అల్లాసే ఉంచుగుని, నవీను తన ముఖం కుడి"వేపు 

వించి నభవారిమోదుగా ఎడముకిన్నీ, మహాదేవి తన ముఖం 

ఎడమ వేఫ్టునించి శభ వారిటూదుగా కుడికిన్నీ మెల్లి మెల్లి గా 

ఫేస్పిపమోదట ముఖ లు రెండూ ఎట్టఎదురు కాగానే, నవీను 

తస ముఖంమాది మునుగుమిోద ఎడంచెయ్యాా, వెళ్ళికూతురు 

ముఖంమిది ముసుగుమోద కుడి చెయ్యో ఉంచి, ముసుగులు 

పట్టుగుని, “వన్ టూ (టె, ఒకటి రెండు మూడు, ఏక్ దో 

లీక, పైం (పా ప్తం చప్ప లేం , అని ఒకేసారి తీసేస్తాడు. 

అతడు మహాబేవ ముఖం చూడగానే అతడి ముఖ తేజం 

పోతుంది, అశ డికళ్ళు పెద్దవై వోయి గుడ్లు తిరిగివో తాయి, 

కింపిదవడ జారి నోరు తెరుచుగుపోతుంది. నాలిక వెళ్ళ బెట్ట 

ఆతడు కుర్నీలో వెనక్తి. వాలిసోళోడు, - మహాదేవి తొణ 

పనాస తం, . ముకు... మ్యాటీ! , వేలుజేనుగున, 

టడం సయ్యజతతకగా. తెర.) 




